
 
Assembleia Municipal de Sesimbra 

 

 

Assunto: Edital da Assembleia 
Municipal  
AMS -19/00 

Página 1 de 4 

 
 

Edital n.º 41/2018 - “GAP/UAAM” 

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

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

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

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 20 de abril de 2018, 

estando presentes 24 eleitos, tomou as seguintes deliberações: ---------------------------------------------------- 

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

dividir a sessão em 2 reuniões sendo que a segunda reunião se realizará no dia 26 de abril (quinta-feira), 

pelas 21h00 no Auditório Conde de Ferreira com a seguinte Ordem de Trabalhos; ---------------------------- 

 --------- 5. Tomada de Posse do Conselho Municipal de Segurança; ------------------------------------------------- 

 --------- 6. Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e 

prestação de contas de 2017 e distribuição dos resultados líquidos aprovados no exercício de 2017. ---- 

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

 --------- Aprovou por unanimidade a ata, aprovada em minuta, de 16 de novembro de 2017. ------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar sobre o Falecimento de Carlos Manuel de Sousa 

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

 --------- “VOTO DE PESAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Carlos Manuel de Sousa Simão ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Carlos Simão, de 48 anos, funcionário da Junta de Freguesia do Castelo desde 2011, faleceu no 

passado dia 6 abril, vítima de doença súbita. ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Desde cedo manifestou o seu empenho em cooperar no desenvolvimento e concretização de 

várias tarefas inerentes à descentralização de competências negociadas entre a Junta de Freguesia e a 

Camara Municipal de Sesimbra. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Carlos Simão, no âmbito das suas funções, esteve sempre na linha da frente, trabalhando e 

coordenando as respetivas equipas de rua, exercendo as suas tarefas com toda a dedicação e sentido de 

responsabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Os seus conhecimentos do território da freguesia, a relação com as respetivas estruturas, 

associações, e em especial com as populações locais, contribuíram, de modo muito positivo, para o bom 

funcionamento daquele órgão autárquico no âmbito das suas responsabilidades e competências. -------- 

 --------- Por estes motivos, pelo seu valor enquanto trabalhador da junta de freguesia do Castelo e pelo 

modo tão inesperado como nos deixou, a Assembleia Municipal, reunida a 20 de abril, manifesta o seu 

pesar pelo falecimento de Carlos Simão junto da sua família e dos diferentes órgãos autárquicos da 

freguesia e do concelho de Sesimbra.  --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Dar conhecimento: Familiares, Juntas e Assembleias da freguesia do Concelho de Sesimbra; 

Camara Municipal de Sesimbra; Associação Nacional de Freguesias; Comunicação social local e 

regional.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Saudação com o título “25 de Abril e 1.º de Maio”, que se passa 

a transcrever:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de 

emancipação social e nacional.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heroico levantamento militar do Movimento das 

Forças Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a 

realidade nacional. Representou um momento histórico para a sociedade portuguesa e abriu as portas à 

Democracia, restituindo a liberdade aos portugueses, consagrando direitos e impulsionando 

transformações económicas e sociais.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Após as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das autarquias locais, em 

dezembro de 1976, onde o Poder Local Democrático se afirmou, verificaram-se importantes intervenções 

na melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes carências, sobrepondo-se, 

até em alguns casos, na resolução de problemas que excediam em larga medida as suas competências.  

O Poder Local representa, até aos dias de hoje, uma verdadeira conquista de abril dotado de uma efetiva 

autonomia administrativa e financeira, que tem permitido um incontestável desenvolvimento das nossas 

comunidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ao longo deste período vivemos avanços significativos e fundamentais, quer na conquista de 

direitos, quer na melhoria da qualidade de vida das nossas populações. A educação e a habitação 

conheceram novos horizontes na qualidade vida. Foram proporcionados níveis de saúde extensivos a 

toda a população, em especial às crianças e aos mais idosos. -------------------------------------------------------- 

 --------- Também o saneamento e as redes viárias foram e ainda hoje constituem um patamar de 

evolução indispensável ao desenvolvimento e crescimento quer do interior rural quer nas zonas mais 

distantes dos grandes centros urbanos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- É fundamental que as comemorações do 25 de Abril, que tem no movimento associativo o 

grande suporte, reafirmem a necessidade de continuarmos a defender os princípios democráticos que 

dignificam o trabalho e os trabalhadores, celebrado no 1.º de Maio, e que consolidam os direitos e 

deveres conquistados ao longo de mais de 4 décadas. ------------------------------------------------------------------ 

 --------- Assim é também um momento de valorização do 1.º de Maio e do que representou após a 

aurora de abril e ao longo deste período onde as estruturas sindicais, associações, movimentos de 

mulheres, idosos e jovens, organizações de vários setores laborais e profissionais, têm contribuído para a 
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dignificação do trabalho e da sociedade portuguesa.  ------------------------------------------------------------------ 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão ordinária no dia 20 de abril, saúda o 

1.ºde maio e os valores de abril pelas suas conquistas na melhoria das condições de vida das populações 

do município de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Dar conhecimento desta Saudação: Presidente da Republica; Presidente da Assembleia da 

Republica; Primeiro-ministro; Grupos Parlamentares da Assembleia da Republica; Camara Municipal de 

Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho de Sesimbra; Camaras Municipais da Área 

Metropolitana de Lisboa; Assembleias Municipais da Área Metropolitana de Lisboa; Junta Metropolitana 

de Lisboa; CGTP e UGT; Associação 25 de abril; Comunicação Social Local e Regional.” ----------------------- 

 --------- Rejeitou por maioria, com 16 votos contra (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP, 2 MSU), 7 votos a 

favor do PS e 1 abstenção do BE, a proposta sob o tema “Criação de um Regulamento de Registo de 

Interesses do Município de Sesimbra”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Os Grupos Municipais da CDU, do PPD/PSD.CDS-PP, do MSU e do BE prestaram Declarações de 

Voto. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, a Recomendação subordinada ao tema “Melhoria das 

Condições da Rua Rio Guadiana, na Boa Água - Quinta do Conde”. ----------------------------------------------- 

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

 --------- Neste período interveio a Cidadã Maria Albertina Oliveira que se pronunciou sobre assuntos 

relacionados com o ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foram prestados esclarecimentos pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e pelo Sr. Vereador 

José Polido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- 1º 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------  Regimento da Assembleia Municipal; --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal, estando presentes 23 eleitos, deliberou por maioria, com 13 votos a 

favor (11 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP) e 10 votos contra (7 PS, 2 MSU, 1 BE), não integrar a alínea q) do nº 2 

do artigo 3º na proposta do Regimento da Assembleia Municipal: “Eleger, em cada mandato, o provedor 

municipal, nos termos do regulamento próprio”. ------------------------------------------------------------------------ 
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 --------- Deliberou, por maioria, com 16 votos a favor (11 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP, 2 MSU e 1 BE) e 7 

abstenções do PS aprovar o regimento da Assembleia municipal de Sesimbra. --------------------------------- 

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

 --------- Composição das Comissões Permanentes ----------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, sob proposta da Comissão de Líderes dos 

Grupos Municipais, aprovar a seguinte Composição das Comissões Permanentes: ----------------------------- 

 --------- Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente (Comissão 2) - 8 elementos: 

2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 1 elemento do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 

elemento do BE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Comissão Sociocultural (Comissão 3) - 9 elementos: 2 elementos da CDU; 2 elementos do PS; 2 

elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE. ---------------------------------------- 

 --------- Comissão de Desenvolvimento Económico (Comissão 4) - 6 elementos: 2 elementos da CDU; 2 

elementos do PS; 1 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 1 elemento do MSU. ---------------------------------------- 

 --------- Comissão de Administração e Finanças Autárquicas (Comissão 5) - 9 elementos: 2 elementos da 

CDU; 2 elementos do PS; 2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE. --- 

 --------- Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança (Comissão 6) – 9 elementos: 2 elementos da 

CDU; 2 elementos do PS; 2 elementos do PPD/PSD.CDS-PP; 2 elementos do MSU; 1 elemento do BE. --- 

 ---------  4º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Eleição dos Coordenadores das Comissões Permanentes --------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal elegeu por escrutínio secreto os seguintes Coordenadores para as 

Comissões Permanentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Comissão de Planeamento, Ordenamento do Território e Ambiente – José Manuel Lobo da 

Silva; --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Comissão Sociocultural – Rui João Graça Rodrigues; --------------------------------------------------------- 

 --------- Comissão de Desenvolvimento Económico – Sandra Marília Martins Rodrigues de Carvalho; --- 

 --------- Comissão de Administração e Finanças Autárquicas – João Carlos Guimarães Rodrigues; --------- 

 --------- Comissão de Transportes, Mobilidade e Segurança – Paulo do Carmo de Sá Caetano. -------------  

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

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

Sesimbra, 23 de abril de 2018. 

O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, 

 

João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso. 


