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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 

REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016 

Antes da Ordem do Dia, por proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, exarar em ata os seguintes Votos de Pesar: 

 VOTO DE PESAR – SENHOR ENFERMEIRO ILÍDIO MIGUEL: 

O Enfermeiro Ilídio como era conhecido por todos os sesimbrenses, era alguém que 
incorporava o genuíno espírito do servidor público – alguém que se dava 
completamente aos outros, sempre disposto a ajudar os doentes seja no tratamento, 
seja na marcação dum consulta ou no encaminhamento para um especialista. Os 
pescadores de Sesimbra e as suas famílias sempre tiveram no Ilídio um amigo para as 
horas difíceis alguém que de forma completamente desinteressada se dispunha a 
ajudá-los. Este espírito de dádiva culminou com a abertura das portas da sua antiga 
casa na Rua Brito Camacho ao apoio a todos os que o procuravam transformando-a 
naquilo a que todos chamavam a Clínica do Povo. A doença que o atingiu nos últimos 
tempos foi-o afastando do nosso convívio, mas também a memória popular não 
esquecerá este homem ímpar e a sua ação. 
 
A atividade de longos anos de Enfermeiro Ilídio foi justamente reconhecida pela 
Câmara quando lhe atribui a Medalha de Mérito Municipal grau prata em 2007. 
 
Na hora da sua partida a Câmara Municipal de Sesimbra, presta-lhe uma última 
homenagem através dum minuto de silêncio e transmite à família sentidos pêsames. 

VOTO DE PESAR – SENHOR DR. DAVID SEQUERRA: 

David Sequerra era como costumava dizer um sesimbrense do coração ou por 
adoção. Começou a vir para Sesimbra ainda jovem e apaixonou-se de tal forma pela 
nossa terra que a escolheu para viver os últimos anos da sua longa e preenchida vida. 
Criou aqui uma tela de amizades e uma ligação à vila que imortalizou nas páginas do 
jornal O Sesimbrense de que foi diretor durante vários anos. 
 
Antigo selecionador nacional de futebol, dirigente federativo, escritor, jornalista 
desportivo, foi alguém que deixou uma marca indelével não só na nossa terra mas 
também no país e mesmo à escala internacional como dirigente desportivo. 
 
A atividade de longos anos de David Sequerra foi justamente reconhecida pela 
Câmara quando lhe atribui a Medalha de Mérito Municipal grau ouro em 2012. 
 
Na hora da sua partida a Câmara Municipal de Sesimbra, presta-lhe uma última 
homenagem através dum minuto de silêncio e transmite à família sentidos pêsames. 
 

Ainda antes da Ordem do Dia, também por proposta do Senhor Presidente, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manter um minuto de silêncio pela morte do SENHOR DR. 
ANTÓNIO ALMEIDA SANTOS, tendo, imediatamente a seguir, por proposta dos 
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Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata, a Câmara deliberado, por 
unanimidade, exarar o seguinte voto de pesar:  

António de Almeida Santos granjeou a admiração e o respeito, não apenas de amigos 
e camaradas, mas também dos mais diversos adversários políticos, muito devido à 
sua enorme elevação e ao humanismo sempre demonstrados no exercício dos 
variados cargos públicos que desempenho ao longo da sua vida ativa e preenchida. 

Um jurista de exceção, um verdadeiro obreiro da legislação fundadora no dealbar da 
Democracia Portuguesa, contribuindo decisivamente para a construção do Estado de 
Direito Democrático em que vivemos. 

Pela sua capacidade de diálogo, de consensualização e de concertação política, sem 
nunca abdicar da firmeza das suas ideias, uma arte ao alcance de poucos que se 
tornou uma das suas marcas distintivas. 

O seu contributo para a construção da Democracia em Portugal, os relevantes 
serviços prestados ao seu País e Partido, fosse enquanto Ministro dos primeiros 
governos provisórios, fosse na sua intervenção no processo de libertação das 
colónias portuguesas com vista à sua independência, bem como enquanto ministro 
nos três governos constitucionais liderados por Mário Soares ou ainda na presidência 
do Partido Socialista entre 1992 e 2011.  

Lembremos António de Almeida Santos pelo muito que fez ao longo da sua vida, no 
seu percurso político e profissional, fosse enquanto homem de causas e cidadão 
livre, um exemplo a seguir, o qual por mérito próprio ganhou um lugar incontornável 
na nossa história contemporânea.  

No presente momento de particular pesar para todos os que com ele conviveram e 
com ele partilharam as mais variadas e enriquecedoras experiências, em particular à 
sua família e ao Partido Socialista, associamo-nos à sua dor, que também é a nossa, 
endereçando pelo presente voto de pesar as nossas mais sentidas condolências. 

 

ORDEM DO DIA 
 

ASSUNTOS APRECIADOS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART. 50.º DA LEI N.º 75/2013, DE 
12 DE SETEMBRO 

 
 
1. Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

condições contratuais – envio à Assembleia Municipal     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Contratação junto do Santander Totta. 
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2. Associação de Beneficência Amizade e Solidariedade – transporte destinado à recolha de 
alimentos junto de supermercados’2015 – subsídio eventual     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  

 

3. Clubes a Associações com atividade desportiva regular – subsídios mensais – 
Associação de Desenvolvimento da Quinta do Conde e Grupo Desportivo de Sesimbra – 
reunião de 02.Dezembro.2015 – prolongamento até ao mês de Janeiro’2016     
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 

 
EXPEDIENTE 

A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 

1. Ofício do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada a dar conta da sentença proferida 
nos autos do processo n.º 1336/13.6BELSB, a que respeita o recurso apresentado por 
Maria Regina da Conceição Pires Cameira, contra a declaração de nulidade da decisão 
proferida no Aviso n.º 14661/2012, do Diário da República 3.ª Série, de 03 de Outubro de 
2012, (concurso interno de acesso geral para provimento de dois lugares de eng.º civil de 
1.ª classe), cuja decisão final foi a de absolvição deste Município.  

 
 
2. Email da Assembleia Municipal de Almada a remeter o teor da moção subordinada ao 

tema “VI Congresso Nacional da Rede Territorial das Cidades Educadoras”, aprovada, 
por unanimidade, na sua reunião plenária de 25 de Novembro de 2015. 

 
 

3. Ofício do Instituto Nacional de Estatística a enviar um conjunto de informação respeitante 
às características socioeconómicas deste Município. 

 
 

4. Email do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar o teor da pergunta 
ao Governo, entregue pelos seus Deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Setúbal, 
sobre as “Medidas tomadas para evitar a total rutura dos serviços de urgência dos 
hospitais do distrito de Setúbal.”  
 
 

Deu-se conta, depois do: 
 
5. Ofício do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 

Empresas Públicas, Concessionárias e Afins – Direção Regional de Setúbal – a informar 
terem sido eleitos em 03 de Dezembro de 2015, para o quadriénio 2016-2019, os órgãos 
regionais de Setúbal (Mesa da Assembleia Regional e Direção Regional), que irão tomar 
posse no dia 08 do corrente, do qual fazem parte os trabalhadores desta Câmara 
Municipal: Rui João Graça Rodrigues; Adelino Dinis Silva Anacleto Guerreiro; Francisco 
Manuel Soares Cordeiro; Sérgio Fidalgo Carvalho e Vítor Nuno Oliveira Gonçalves Jesus.   
Deliberação genérica. 
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS 
 
4. AUGI 62 da Lagoa de Albufeira – receção provisória parcial – rede viária e sinalização, 

água, águas residuais, RSU, eletricidade, ITUR, gás e espaços verdes  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Constituição de compropriedade n.º 17/15 – Apostiça – José Vala – emissão de parecer 
favorável  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

PESSOAL 
 

1. Serviços Jurídicos – contrato de prestação de serviços em regime de avença – reunião 
de 06.Janeiro.16 – aditamento – emissão de parecer  
Deliberação: Aprovado, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente, da 
Vice-Presidente e dos Vereadores Dr. José Polido, Eng.º Sérgio Marcelino e 
Francisco Luís e com a abstenção dos Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª 
Cláudia Mata. 
 
 
 

2. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – Dr. Jonas Manuel 
da Encarnação Alves Baptista Cardoso – reunião de 06.Janeiro.16 – aditamento – 
emissão de parecer 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

3. Contrato de prestação de serviços em regime de avença – renovação – José Alexandrino 
Oliveira – emissão de parecer    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 
 

1. Regularização e pavimentação dos arruamentos da zona noroeste da Boa Água 1 – 
receção definitiva  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

2. Aquisição de combustível rodoviário para a frota municipal, incluindo instalação de tanque 
de combustível, terminais de abastecimento, software de gestão de consumos, de fossa 
de hidrocarboneto, a vigorar para o triénio 2016/2018 – abertura de concurso público 
internacional – júri – nomeação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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3. Contratação de dois empréstimos – um de longo prazo e outro de médio prazo, 
respetivamente até 998 000 € e até 735 000 €, destinados a financiar investimentos 
municipais nas áreas do desporto, rede de esgotos, água e rede viária, e aquisição de 
equipamento circulante – consulta às instituições bancárias  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
  
 
 

4. Contratação de dois empréstimos – um de longo prazo e outro de médio prazo, 
respetivamente até 998 000 € e até 735 000 €, destinados a financiar investimentos 
municipais nas áreas do desporto, rede de esgotos, água e rede viária, e aquisição de 
equipamento circulante – análise de propostas e elaboração de relatório – nomeação do 
júri – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

5. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos 
efetuados entre 17 e 31 de Dezembro de 2015 – aprovação – ratificação (Vereador)  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

6. Fornecimento e instalação de sistema de vigilância na Capela dos Mareantes – aumento 
temporário de fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

7. Levantamento e ensaio de desenvolvimento na captação JK 14 – aumento temporário de 
fundos disponíveis – aprovação   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 

 
 
 

8. Conselho Municipal de Educação de Sesimbra – quadriénio 2014/2017 – reunião de 
05.Fevereiro.2014 – inclusão dos Diretores dos Agrupamentos de Escolas – nomeação – 
envio à Assembleia Municipal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

9. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – regulamento interno – anexo III-
horários e períodos de funcionamento e art.º 10.ºA clientes dos estabelecimentos – 
reunião de 16.Dezembro.2015 – aditamento   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

10. Parque Municipal de Campismo Forte do Cavalo – hasta pública – exploração do snack-
bar e minimercado – adjudicação definitiva    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Adjudicada à Sr.ª D. Maria Fernanda 
Simões da Silva, pelo valor de 600 €. 
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11. AUGI 24 da Ribeira do Marchante – moradias em banda – projeto tipo – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

12. AUGI 45 das Fontainhas – fracionamento – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

13. Cedência da área de 120 m2 do lote 933 da Boa Água 1 destinada ao dominio privado 
municipal – Filipa Vieira de Freitas Simões mandatário de Octávio Raúl de Freitas – 
emissão de certidão  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

14. Cedência da área de 120 m2 do lote 934 da Boa Água 1 destinada ao dominio privado 
municipal – Filipa Vieira de Freitas Simões mandatário de Octávio Raúl de Freitas – 
emissão de certidão  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

15. Aquisição do lote 1.536 da Boa Água 1, com a área de 300 m2 destinado a equipamento 
escolar – integração no domínio privado municipal – José Maria Jorge Pina   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

16. Permuta entre o Município de Sesimbra e a Junta de Freguesia de Santiago – lojas – 
fracções E e F do edifício sito no Largo da Marinha, em Sesimbra, pelas fracções C, D e 
E, sitas no edifício na Rua Dr. Peixoto Correia, n.ºs 9, 11, 23 e 25, em Sesimbra – minuta 
de contrato – aprovação    
Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
 
 
 

17. Venda ambulante – zonas demarcadas – atribuição de rotas 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Sorteio manual a realizar no dia 
04.Fevereiro.2016, pelas 15,30, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. 
 
 
 

18. Largo Eusébio Leão, em Sesimbra – venda ambulante – atribuição de lugares 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Sorteio manual a realizar no dia 
19.Fevereiro.2016, pelas 09,30, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. 
 
 
 

19. Largo do Alto do Cruzeiro, em Sesimbra – venda ambulante – zona fixa – atribuição de 
lugares 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Sorteio manual a realizar no dia 
19.Fevereiro.2016, pelas 11,30, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. 
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20. Cabo Espichel e Cemitério da Aiana – venda ambulante – zonas fixas – atribuição de 
lugares 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Sorteio manual a realizar no dia 
04.Fevereiro.2016, pelas 14,30, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. 
 
 
 

21. Mercado Levante da Lagoa de Albufeira – feira – atribuição de lugares 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Sorteio manual a realizar no dia 
19.Fevereiro.2016, pelas 15,00, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal. 
 
 
 

22. Mercado Municipal de Sesimbra – produtores hortofrutícolas e pão – atribuição de bancas 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Bancas 19, 20 e 21 – hortofrutícolas e 
banca 28 – pão. 
 
 
 

23. Mercado Municipal de Sesimbra – transferência da titularidade da banca n.º 36, destinada 
a charcutaria, de Daniel F. Albano, Ld.ª para Maria Helena Coelho 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

24. Mercado Municipal de Sesimbra – bancas n.ºs 45 e 53, destinadas à venda de peixe – 
hasta pública – comissão – nomeação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Banca 45 – hasta pública dia 
15.Fevereiro.2016, pelas 14,00 horas, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal e 
banca 53 – hasta pública dia 15.Fevereiro.2016, pelas 15,00 horas, na sala 
Polivalente da Biblioteca da Municipal. 
 
 
 

25. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a Associação 
Externato de Santa Joana – renovação – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

26. Dinamização do espaço interpretativo da Lagoa Pequena – Lagoa de Albufeira – 
celebração de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra e a 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – minuta – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

27. Ação Social Escolar 1.º ciclo do ensino básico da rede pública – ano letivo 2015/2016 – 
alimentação e manuais escolares – aplicação do Anexo III e manutenção dos valores – 
aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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28. Bandeira Azul da Europa’2016 – praias do Ouro, Califórnia, Moinho de Baixo e Lagoa de 
Albufeira/Mar – candidaturas – submissão – aprovação  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

29. Carnaval´2016 – estabelecimentos comerciais do concelho de Sesimbra (restauração e 
bebidas) – alargamento dos limites de horário de funcionamento   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

30. Carnaval´2016 – grupos e escolas de samba, cegadas e enterro do bacalhau – subsídios 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

31. “Sesimbra é Peixe e Arte na Rua” – reparação/substituição de trabalhos e realização de 
novos trabalhos – subsídios eventuais   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

32. “Sempre a Mexer para Não Envelhecer” – época 2015/2016 – coletividades, manutenção 
de limpeza de espaços – Outubro, Novembro e Dezembro de 2015 – subsídios mensais   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

33. Clube Naval de Sesimbra – canoagem, pesca desportiva e vela – subsídio mensal – 
revogação das deliberações anteriores   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

34. Grupo Desportivo União da Azoia – orientação – subsídio mensal – revogação das 
deliberações anteriores   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

35. Clube de Lutas do Bastos – lutas amadoras – subsídio mensal – revogação das 
deliberações anteriores 
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

36. Grupo Desportivo de Alfarim – contratação de técnicos para formação – futebol, ginástica, 
patinagem e capoeira – subsídio mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
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37. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – karaté e taekwondo – subsídio mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

38. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – atletismo – aumento do número de atletas 
– contratação de mais um técnico – subsídio mensal  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

39. Associação Cultural e Desportiva da Cotovia – remodelação dos vestiários e balneários – 
subsídio eventual  
Deliberação: Não apreciado.  
 
 
 
 

40. Agrupamentos de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho e de Sampaio – decoração 
de espaços públicos – “Natal é onde as escolas quiserem” – subsídios eventuais  
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

41. Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho – 32.ª Edição do Corta Mato 
Concelhio – controlo da prova e apuramento dos resultados finais – subsídio eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 
 

42. Grupo Desportivo União da Azoia – 3.º trail do Cabo Espichel/Sport Life’2015 – subsídio 
eventual   
Deliberação: Aprovado, por unanimidade. 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  
A Câmara tomou conhecimento: 
• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 07 de Janeiro de 2016. 

 
 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS 
A Câmara tomou conhecimento: 
• Relatório – análise dos resultados do inquérito à satisfação dos serviços do Parque de 

Campismo Municipal Forte do Cavalo’2015 – Gabinete de Turismo, Economia Local e 
Pescas/Turismo. 

• Gabinete de Estudos e Candidaturas – dando resposta aos esclarecimentos solicitados 
pela informação n.º 213 da DAF, e bem assim, a enviar o relatório de atividades’2015.  

• AUGI 9 da Lagoa de Albufeira - relatório anual de atividades’2015 da PMAUGI.  
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INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA EDUCAÇÃO, BIBLIOTECAS,  
AÇÃO SOCIAL E DA JUVENTUDE 
A Câmara tomou conhecimento: 
• Relatório de avaliação do Projeto “Orquestra Geração da Boa Água” – ano letivo 

2014/2015 – da Divisão de Educação e Desporto. 
• Relatório do Projeto “Programa de Voluntariado da Biblioteca Municipal”, relativo a 2015 – 

da Divisão de Cultura e Bibliotecas. 
• Relatório do “Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social’2014/2017” – do 

Gabinete de Habitação e Ação Social. 
• Relatório anual de atividades’2015 do Gabinete Municipal de Juventude.  
 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
A Câmara tomou conhecimento: 
• 1.ª alteração ao Orçamento e 1.ª alteração às Grandes Opções do Plano de 2016. 
• Relação das despesas efetuadas com o fundo de maneio, durante o mês de 

Dezembro’2015. 
 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADORA DOS PELOUROS DA SAÚDE  
A Câmara tomou conhecimento: 
• Relatório de avaliação da Sessão para a “Prevenção de quedas nos idosos”, realizado no 

dia 24 de Novembro de 2015, no Centro Cultural Social e Recreativo “A Voz do Alentejo”.  
 
 
 
INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DO AMBIENTE  
A Câmara tomou conhecimento: 
• Relatório do “Encontro Jovem Repórter para o Ambiente”, realizado nos dias 07 e 08 de 

Novembro de 2015, nas Caldas da Rainha.  
 
 
 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO  

  Encerrada a ordem de trabalhos, foi aberto o período de intervenção ao público, não tendo 
havido qualquer tipo de pedido de esclarecimento.  
 


