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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016 
Antes da Ordem do Dia a Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta do 
Senhor Presidente, Arquiteto Augusto Manuel Neto Carapinha Pólvora, pelos motivos invocados no documento presente na reunião extraordinária realizada no dia 31 de 
Março de 2016. 
Ainda antes da Ordem do Dia, por proposta da Senhora Vice-Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade, exarar em ata os seguintes Votos de Pesar: 
VOTO DE PESAR – SENHOR RICARDO MACEDO CRUZ – COMANDANTE DA REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SESIMBRA: 
Foi com profunda consternação que a Câmara Municipal de Sesimbra recebeu a 
notícia da morte inesperada do Comandante dos Bombeiros Voluntários, Ricardo 
Cruz, um jovem de 43 anos, com uma vida pela frente, que escolheu seguir uma das 
mais nobres profissões, e que a exerceu com exemplar dedicação. Em troca, recebeu 
o respeito, o reconhecimento e a amizade, tanto dos seus companheiros como das 
comunidades de Sesimbra e da Quinta do Conde, onde exerceu funções. Na relação 
com as instituições do concelho, mostrou sempre um grande profissionalismo, que 
conciliava na perfeição com uma simpatia natural e uma enorme disponibilidade para 
colaborar em tudo o que lhe era solicitado. Estas caraterísticas fizeram de Ricardo 
Cruz um verdadeiro líder e valeram-lhe várias condecorações ao longo da carreira. 
Neste momento de profundo pesar, a Câmara Municipal expressa as mais sentidas 
condolências à sua esposa, filhos, família, amigos e à Real Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra. 
A Câmara Municipal de Sesimbra guarda ainda um minuto de silêncio em sua 
memória. 
   
VOTO DE PESAR – SENHOR JOSÉ DA SILVA FILIPE: 
Apesar dos seus 93 anos, a energia, simpatia e sorriso rasgado de José Filipe 
espelhavam a felicidade de um jovem, pelo que foi com surpresa e tristeza que 
recebemos a notícia do seu falecimento. Homem afável e com grande sentido de 
humor, José Filipe teve uma longa vida cheia de histórias e memórias que gostava de 
partilhar, e com as quais nos cativava facilmente. A sua compleição física, 
aparentemente frágil, disfarçava um nadador exímio que, a par com os seus três 
irmãos Pedro, Gil e Alfredo, ficará para sempre ligado aos tempos áureos da natação 
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em Sesimbra. Nessa altura o Clube Naval organizava provas todos os domingos e o 
público juntava-se para gritar pelos nadadores. Os “Filipes” eram autênticos ídolos, e 
chegaram a participar em várias travessias do Tejo ao lado dos melhores da altura. 
José Filipe era o mais rápido dos irmãos, mas reconhecia, com a boa disposição que 
lhe era reconhecida, que o irmão Pedro tinha mais “estilo” e nadava para a 
assistência. O gosto e o jeito para a natação terão sido herdados do pai, também ele 
um grande nadador. José dizia que começou a nadar mal abriu os olhos, e ainda há 
pouco tempo era comum vê-lo atravessar a Baía, a sua “pista” de treinos durante toda 
a vida. 
Por um percurso tão rico e marcante, é com saudade que recordamos este grande 
homem, agraciado pela Câmara Municipal em 2011 com a medalha de bronze, como 
reconhecimento pelo prestígio que ganhou como nadador e pelo seu envolvimento na 
fundação e consolidação de clubes e associações sesimbrenses. A marca que deixa 
na sua terra e nas suas gentes nunca será esquecida. 
A Câmara Municipal endereça à família e amigos de José da Silva Filipe as mais 
sentidas condolências. A Câmara Municipal de Sesimbra guarda ainda um minuto de 
silêncio em sua memória. 
 ORDEM DO DIA  

 ASSUNTO APRECIADO AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 50.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO  A Câmara reconhecendo a urgência de deliberação imediata, deliberou, por unanimidade, apreciar o seguinte assunto:   1. Projecto de Regulamento Municipal de Horários e Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços do Concelho de Sesimbra e Projecto de Regulamento do Trânsito do Concelho de Sesimbra – forma de publicitação – alteração            Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
     EXPEDIENTE 
A Câmara tomou conhecimento da seguinte correspondência: 
1. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o ofício circular n.º 277/2016, de 30 de 

Março, que contém as atas das reuniões da sua Comissão Executiva n.ºs 5 e 6, respetivamente, relativas às reuniões realizadas nos dias 08 e 15 de Março e bem assim as minutas das atas n.ºs 7 e 8, respetivamente, das reuniões realizadas nos dias 29 de 
Março (ordinária) e 30 de Março (extraordinária).  
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2. Email do Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde a enviar cópia do Despacho já assinado pelos Senhores Secretários de Estado Adjunto e da Saúde, do Orçamento e das Autarquias Locais, relativo à instalação da Unidade de Saúde de 
Sesimbra, bem como da Portaria de Extensão de Encargos assinada pelos Senhores Secretários de Estado Adjunto e da Saúde e do Orçamento, que foram remetidos para publicação em Diário da República no dia 14 do corrente.  

  
3. Email da Área Metropolitana de Lisboa a enviar o ofício circular n.º 308/2016, de 05 do corrente, que contém a minuta da ata n.º 9 respeitante à reunião realizada no dia 05 de Abril e a ata n.º 7 relativa à reunião realizada no dia 29 de Março, todas da sua Comissão 

Executiva. Aproveita a oportunidade para também enviar a versão final do PAMUS-Plano de Acção 
de Mobilidade Urbana Sustentável, aprovado na reunião da sua Comissão Executiva no dia 05 do corrente.  

 4. Email do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas a informar que o Parque Marinho Professor Luiz Saldanha foi selecionado na categoria “Prémio Natura Mare”, no 
âmbito dos Prémios Excellens Mare’2016, promovido pela “PwC Portugal”, cuja cerimónia de entrega terá lugar no dia 30 do corrente, na Figueira da Foz, conforme programa 
anexo.   5. Email do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o Projecto de Resolução n.º 242/XIII/1.ª subordinado ao tema “Preconiza a Interdição do Uso do Glifosato” e os objectivos do mesmo, cuja discussão na Assembleia da República está agendada para o 
dia 13 do corrente.  

 6. Email também do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar o Projecto de Resolução n.º 220/XIII/1.ª subordinado ao tema “Classificação e Valorização das Lojas Históricas” e os 
objectivos do mesmo, cuja discussão na Assembleia da República está agendada para o dia 08 do corrente. 

  7. Email do Grupo Desportivo de Sesimbra a agradecer ao Executivo o alcatroamento da 
estrada na Aldeia da Maçã que dá acesso ao Complexo Desportivo Municipal da Maçã.   Deu-se conta depois de mais o seguinte: 8. Email da Associação Grupo Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Zimbra a enviar a lista dos novos corpos gerentes para os anos 2016/2020, eleitos no passado dia 10 de 
Abril. Deliberação genérica. 

  9. Email do Centro Cultural Social e Recreativo A Voz do Alentejo na Quinta do Conde a enviar a lista dos novos corpos gerentes para o biénio 2016/2017, eleitos no passado dia 19 de Março. Deliberação genérica.   
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REQUERIMENTOS E PROCESSOS  1. Operações de loteamento – loteamento urbano – aprovação do projecto da obras de urbanização – condições do alvará – alteração da deliberação de 03.Fevereiro.2016 – Fétais – António da Silva  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   2. Operações de loteamento – loteamento urbano – divisão do lote 1 – alteração ao alvará n.º 13/86 – Fonte Esquerda – Corredoura – Alcino Gomes e Hélio Gomes Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   3. Operações de loteamento – loteamento urbano – lote 40 – alteração da área de ocupação e alteração dos afastamentos aos seus limites – alteração ao alvará n.º 06/82 – Quinta de S. José – Sampaio – António Aguiar  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   4. Operações de loteamento – loteamento urbano – lote 7 – inclusão do polígono de implantação para edificação de telheiro – alteração ao alvará n.º 02/98 – Charneca da Cotovia – Nuno Moreira  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   5. Operações de loteamento – loteamento urbano – junção dos lotes 438 e 440 e aumento do polígono de implantação – alteração ao alvará n.º 20/86 – Quintinha – Zilda Correia  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    DIVERSOS: 6. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 12 – Quinta do Conde – Maria dos Prazeres Pina e Outros – extinção da dívida  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   7. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 13 – Quinta do Conde – Maria dos Prazeres Pina e Outros – extinção da dívida  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   8. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 14 – Quinta do Conde – Maria dos Prazeres Pina e Outros – extinção da dívida  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   9. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 172 – Quinta do Conde – Isaurinda Pires – extinção da dívida  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   10. Ribeira do Marchante – AUGI 24 – lote 173 – Quinta do Conde – Isaurinda Pires – extinção da dívida  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.  
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PESSOAL  1. Abertura de procedimentos concursais’2016 – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   2. Contrato de aquisição de serviços – levantamento de espólio – Museu do Mar – Dr. Paulo Pitôrra – emissão de parecer  Deliberação: Não apreciado.    DELIBERAÇÕES DIVERSAS  1. Construção da escola do 1.º ciclo do EB/JI do Pinhal do General – Quinta do Conde – receção definitiva Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   2. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 04 e 15 de Janeiro de 2016 – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   3. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 18 e 29 de Janeiro de 2016 – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   4. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 01 e 15 de Fevereiro de 2016 – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   5. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 16 e 29 de Fevereiro de 2016 – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   6. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 01 e 15 de Março de 2016 – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   7. Aumento temporário de fundos disponiveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 16 e 31 de Março de 2016 – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   8. Aumento temporário de fundos disponíveis – insuficiência de fundos – cabimentos efetuados entre 24 de Março e 06 de Abril de 2016 – aprovação – ratificação (Vereador)  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    
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9. Alargamento de vias municipais’2016 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   10. Calcetamento de passeios e bermas nas freguesias de Santiago e do Castelo – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   11. Fornecimento de massas asfalticas para as estradas do concelho de Sesimbra’2016 – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   12. Reparação de calçadas em passeios na freguesia da Quinta do Conde – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   13. Aquisição de novo módulo para receção no Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   14. Lote 1 – Praia da Califórnia e Praia do Ouro; Lote 2 – Praia das Bicas e Praia do Moinho de Baixo; Lote 3 – Praia da Lagoa de Albufeira (mar e terra) – serviços de limpeza – aumento temporário de fundos disponíveis – aprovação   Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   15. Apoio a formação “Modo de Produção Biológico” – celebração de acordo de colaboração entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o CEARTE – minuta – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   16. Promoção, divulgação, formação e desenvolvimento da prática do Aeromodelismo – celebração de protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Sesimbra, a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, o “Control Line Portugal - Clube de Aeromodelismo” e a Federação Portuguesa de Aeromodelismo – minuta – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   17. Férias Jovem – Brincar Sesimbra@ – projeto pedagógico – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.    18. Férias Jovem – Brincar Sesimbra@ – normas de funcionamento – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.       
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19. Férias Jovem’2016 – XXV Edição – Brincar Sesimbra@ – (despesas e receitas) – aprovação  Deliberação: Aprovado, por unanimidade. Decorre de 01 a 29 de Julho de 2016 – 7 Núcleos distribuídos pelas 3 freguesias do concelho – 344 vagas para crianças e jovens dos 6 aos 13 anos de idade, sendo que 58 estão reservadas a participantes em situação de vulnerabilidade social – valor a pagar 160,00 € com refeição incluída.     20. Agrupamentos de Escolas do Concelho – material didático, limpeza, expediente, telefones, prolongamento de horário e equipamento informático – pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico – ano 2016 – subsídios mensais Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   21. Centro de Estudos Culturais e de Ação Social Raio de Luz – centro de dia para idosos – aquisição de palamenta – subsídio eventual  Deliberação: Não apreciado.   22. Grupo Desportivo e Cultural do Conde 2 – obras no Polidesportivo – subsídio eventual Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   23. Associação de Cultura e Recreio União Trabalhadora Zambujalense – aquisição de projetores para o Campo de Futebol – subísidio eventual Deliberação: Aprovado, por unanimidade.   24. Grupo Desportivo de Sesimbra – aquisição de um termoacumulador de 1.000 litros para o balneário do Estádio da Vila Amália – subsídio eventual  Deliberação: Aprovado, por unanimidade.     Os Vereadores Dr. Américo Gegaloto e Dr.ª Cláudia Mata produziram declaração de voto relativamente aos pontos n.ºs 25 e 26 subordinados aos títulos, respetivamente, “Condecorações Municipais’2016 – funcionários – medalha de mérito municipal grau bronze” e “Condecorações Municipais’2016 – entidades – medalha de mérito municipal grau bronze”.   25. Condecorações Municipais’2016 – funcionários – medalha de mérito municipal grau bronze  a) Afonso dos Santos Valente Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   b) Ana Maria Correia Gaspar Alves Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   
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c) Isabel Pereira Marquês Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   d) João Pedro Rodrigues Ventura Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   e) Paulo Jorge Vidal Paixão Martelo  Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   26. Condecorações Municipais’2016 – entidades – medalha de mérito municipal grau bronze  a) António Júlio Carvalho da Cruz Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   b) António Mestre Lopes Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   c) Florentino Rodrigues Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   d) Pastelaria Laidinha Deliberação: Deliberado, por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   e) Manuel Esteves André  Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.   f) Nélson Carneiro Fernandes  Deliberação: Deliberado, por escrutínio secreto e por unanimidade, atribuir a medalha de mérito municipal grau bronze.    1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2016 – TRANSFERÊNCIA PARA O DIA 05          Por proposta da Senhora Vice-Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar para o dia 05 de Maio (quinta-feira) a sua 1.ª reunião ordinária, que se deveria realizar no dia 04 do mesmo mês, por coincidir com feriado municipal, à mesma hora (10,00 h) e no mesmo local (Sala Polivalente da Biblioteca Municipal).   
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REUNIÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2016 – ALTERAÇÃO DAS DATAS          Igualmente por proposta da Senhora Vice-Presidente a Câmara deliberou, por unanimidade, alterar as datas das suas reuniões ordinárias do mês de Junho para as seguintes datas, à mesma hora (10,00 h) e no mesmo local (Sala Polivalente da Biblioteca Municipal):     1.ª Reunião Ordinária – de 01 para dia 08 (quarta-feira);  
2.ª Reunião Ordinária – de 15 para o dia 22 (quarta-feira).  

 INFORMAÇÕES – DECISÕES DO PRESIDENTE  A Câmara tomou conhecimento:  Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 31 de Março e de 06 de Abril de 2016 
(zona 5).  Despachos de gestão urbana – zona oriental de 24 e 31 de Março de 2016. 
  INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRAS A Câmara tomou conhecimento:  Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas, Ruralidade e Empresário Turismo dando conta do relatório mensal de atividades – Março 2016.  Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas, Ruralidade e Empresário Turismo dando conta dos dados estatísticos da Docapesca de Sesimbra referentes ao pescado capturado e vendido nos anos 2014 e 2015, nas lotas de Portugal Continental.  Do Gabinete de Turismo, Economia Local e Pescas/Pescas, Ruralidade e Empresário Turismo dando conta dos dados estatísticos enviados pela Delegação Marítima de Sesimbra referentes aos pescadores matriculados em Sesimbra por idade e segmento de pesca nos anos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.  Do Projeto Municipal AUGI – contas intercalares de 2014 e 2015 referentes à AUGI 54 do Alto das Vinhas.  Do Gabinete de Projetos Gestão e Fiscalização de Obras dando conta da 3.ª fase da liberação da caução da obra de reconversão urbanística – zona central do Núcleo Antigo da Vila de Sesimbra.  Divisão de Gestão de Recursos Humanos – Reserva de recrutamento’2016.   INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – PELOUROS DA AÇÃO SOCIAL E DA EDUCAÇÃO E DESPORTO A Câmara tomou conhecimento:  Do Gabinete de Habitação e Ação Social dando conta do relatório de avaliação referente à 
Sessão de Sensibilização para a Prevenção de Quedas nos Idosos, dinamizada a 24 de Novembro de 2015 com o apoio da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia.  Da Divisão de Educação e Desporto dando conta do relatório anual de atividades 2014/2015. 
  INFORMAÇÕES – VEREADOR DO PELOURO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS A Câmara tomou conhecimento:  6.ª alteração ao Orçamento e 5.ª alteração às Grandes Opções do Plano’2016.  Relação das despesas efetuadas com o fundo maneio, pelos diversos serviços durante o mês Março’2016.   
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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.  

 


