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Edital n.º 104/2018 - “GAP/UAAM” 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE 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 sua sessão extraordinária realizada no dia 30 de novembro 

de 2018, tomou as seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Aprovou por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 02 de fevereiro de 2018. 

 --------- Aprovou por unanimidade o Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Amável Andrade de 

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

 --------- “Amável Andrade de Sousa nasceu a 10 de Outubro de 1922, na freguesia de Santos-o-Velho, em 

Lisboa, onde estudou até ao 6º ano.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Criado pelos avós, por dificuldades à época começou a sua vida profissional, encetando a 

carreira de professor com 18 anos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Interrompeu a carreira para cumprir serviço militar no Regimento de Artilharia em Vendas 

Novas, e no Regimento de Cavalaria em Elvas, onde terminou o serviço militar em 1943. -------------------- 

 --------- Estagiou depois em Lisboa, dando aulas em São Mamede da Ventosa e na Parede, tendo 

chegado a Sesimbra a 30 de Setembro de 1945, ficando hospedado no n.º 66 da Rua Eça de Queiroz, 

sendo colega da também emblemática professora D. Paula de Jesus. ---------------------------------------------- 

 --------- Começou como apoio ao Professor Leal, o qual devido a problemas de saúde se afastou ficando o 

Professor Amável no seu lugar, lecionando na Escola Conde de Ferreira e desempenhando também 

funções de Delegado Escolar até abril de 1974.  -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Casou em 15 de Setembro de 1949 com a também Professora Eulália Gonçalves Rodrigues 

Barros de Sousa, e lecionou em Sesimbra até 1952. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- Concorreu posteriormente para a Escola Masculina de Santana, conhecida depois por Escola 

Básica de Santana, ensinando com enlevada dedicação centenas de alunos deste concelho até aos seus 

68 anos de idade, no ano de 1990, e sempre no mesmo estabelecimento de ensino. --------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão extraordinária a 30 de Novembro de 

2018, delibera aprovar o presente Voto de Pesar e transmitir à Família sentidas condolências.” ----------- 

 --------- Aprovou por unanimidade a Saudação com o título “Dia Internacional para a Eliminação da 

violência contra as Mulheres” que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- “O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres celebra-se a 25 de 

novembro e é desde 1999, reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em homenagem às 
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três irmãs Mirabal, ativistas políticas presas, torturadas e assassinadas em 1960, por Rafael Trujillo, na 

República Dominicana, com o objetivo de alertar e sensibilizar a sociedade para os vários casos de 

violência contra as mulheres, nomeadamente, casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e 

psicológicos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Entre 2013 e 2017, a APAV registou um total de 36.528 processos de apoio a pessoas vítimas de 

Violência Doméstica. Estes valores traduziram-se num total de 87.730 factos criminosos. Na maioria 

(92%) das denúncias, as vítimas são do sexo feminino. Em média, uma em cada três mulheres é vítima de 

violência doméstica.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Segundo o Observatório das Mulheres Assassinadas (OMA), desde o início do ano até dia 20 de 

novembro, vinte e quatro mulheres foram assassinadas em Portugal, "em contextos de intimidade ou 

relações familiares próximas". ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------  A violência doméstica contra as mulheres abarca vítimas de todas as condições e de todos os 

estratos sociais e económicos, sendo necessário dar resposta às diversas dimensões da violência exercida 

sobre as mulheres, como elemento indissociável da efetivação dos seus direitos, liberdades e garantias e 

da sua participação em igualdade.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Desde 2013 que o Código Penal, no artigo 152.º integra as relações de namoro, ao crime de 

violência doméstica. Facto que torna mais fácil a sua penalização, uma vez que a violência doméstica é 

um crime público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O grupo etário com mais vítimas é o das mulheres com mais de 65 anos. ------------------------------ 

 --------- Quanto à incidência de femicídios por distrito, Leiria surge, este ano, em primeiro lugar, com seis 

mortes, mas em segundo lugar está o nosso distrito Setúbal com quatro e Lisboa com três. ----------------- 

 --------- De acordo com os dados revelados pelo Observatório da Violência no Namoro, foram recebidas 

128 denúncias em menos de um ano. A violência no namoro atinge já 56% dos jovens.  ---------------------- 

 --------- Também, a violência nas redes sociais, nas relações de intimidade, mostra resultados 

preocupantes, constituindo-se como um meio propício ao perigo e exercício de grande violência. "Estes 

comportamentos abusivos online são inquietantes na medida em que estes atos podem tornar-se 

públicos, e eventualmente virais". -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A perseguição, uma dimensão nova no estudo de violência no namoro da UMAR, salienta a 

necessidade deste assunto ser refletido pelas pessoas que têm a responsabilidade da educação dos/as 

jovens, no sentido de prevenir a violência sob todas as formas. ------------------------------------------------------ 

 --------- Assim, tendo em consideração os valores fundamentais da Constituição da República 

Portuguesa, no respeito pelo princípio da igualdade dos cidadãos e das cidadãs face aos seus direitos 

liberdades e garantias, designadamente, o direito à vida e à integridade física e moral dos seres 
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humanos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, na sua reunião de 30 de Novembro de 2018, saúda toda 

a comunidade escolar, Instituições, entidades governamentais e não-governamentais que trabalham 

para a prevenção e eliminação de todo o tipo de comportamentos de violência, bem como, todas as 

mulheres pela sua coragem na denuncia de todas as formas de violência e demais vítimas de violência 

doméstica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Grupos parlamentares da Assembleia da República; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas de 

Freguesia e Assembleia de freguesia do concelho; UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta – 

Centro de Atendimento de Almada; APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima; Cooperativa pelo 

Sonho é que vamos, CRL; MDM – Movimento Democrático de Mulheres; Departamento Nacional das 

Mulheres Socialistas; Movimento das Mulheres Social-Democratas; GNR – Guarda Nacional Republicana; 

GNR - Núcleo Escola Segura; CPCJ – Comissão de Proteção de Jovens de Sesimbra; Agrupamentos de 

Escolas do Concelho; Comunicação Social Local e Regional.” ---------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Moção subordinada ao título “Construção de um Lar de Idosos 

na Freguesia da Quinta do Conde” que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------- 

 --------- “Apesar de muito jovem, a Freguesia da Quinta do Conde, tem também uma significativa 

população idosa. Segundo os resultados dos censos de 2011, registou-se um crescimento com o grupo 

etário com mais de 65 anos, passou de 1.781 habitantes para cerca de 6.000 habitantes. ------------------- 

 --------- Perante esta realidade, é cada vez mais evidente a necessidade de dar resposta a esta população 

em diversas dimensões, incluindo no que respeita ao reforço dos equipamentos sociais de apoio aos 

idosos.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- No âmbito do Plano de Desenvolvimento Social de Sesimbra está identificada a necessidade de 

construção de um Lar de Idosos na Quinta do Conde. A carência de equipamentos sociais para responder 

às necessidades da população idosa é uma realidade há muito identificada, e que tem vindo a agravar-se 

ano após ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Por exemplo, nesta freguesia só existem lares de idosos privados, sendo os encargos financeiros 

associados demasiado elevados para a maioria das famílias, tendo em conta os seus rendimentos. A 

constituição da República Portuguesa consagra um conjunto de direitos para a população idosa. --------- 

 --------- Os seus artigos 67-º e 73-º estabelecem que cabe ao Estado “Promover a criação e garantir o 

acesso a uma rede nacional de equipamentos sociais de apoio à família, bem como uma política de 

terceira idade, que engloba medidas de carácter económico, social e cultural tendentes a proporcionar 

às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma participação ativa na vida da 

comunidade”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Não é aceitável que a população idosa, depois de uma vida de trabalho, e de contribuição para o 

desenvolvimento do País, fique desprotegida na fase mais vulnerável da sua vida. ----------------------------- 

 --------- É tendo em conta a realidade concreta da Freguesia da Quinta do Conde, os direitos que a 

constituição consagra e por ser da mais elementar justiça que a Assembleia Municipal de Sesimbra 

acompanha e apoia a reivindicação da população e das autarquias, Junta de Freguesia, Câmara 

Municipal e Centro Comunitário da Quinta do Conde, na construção de um lar de idosos nesta freguesia.

 --------- Na sequência da petição n-º 402/XII apresentada pelo Centro Comunitário da Quinta do Conde 

com cerca de 4.500 assinaturas, a Assembleia da República aprovou por maioria no dia 8 de janeiro de 

2016 a Resolução n-º 8/2016, tendo-se abstido as bancadas do PSD e CDS e votado favoravelmente o 

PCP, PS, BE e PEV ficando desta forma o governo recomendado a aprovar e promover a construção de 

um lar de idosos na Quinta do Conde. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Centro Comunitário tem terreno, projeto e experiência acumulada no setor social, logo esse 

equipamento deve ter financiamento do estado. Esta é uma luta e uma reivindicação de décadas da 

população e das autarquias, a que sucessivos governos não têm correspondido. Não foi até ao momento 

desenvolvido qualquer processo que conduza à construção do lar de idosos.  ------------------------------------ 

 --------- Assim, os eleitos na Assembleia Municipal de Sesimbra reunidos em sessão extraordinária de 30 

de novembro de 2018, deliberam:  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Solicitar ao Governo que Cumpra a deliberação e que através da Segurança Social seja aprovado 

um projeto e o respetivo financiamento para que tão breve quanto possível o Lar de Idosos na Quinta do 

Conde seja uma realidade á disposição da comunidade. --------------------------------------------------------------- 

 --------- Solicitar ao Governo que Cumpra a deliberação da Assembleia da Republica e que através da 

Segurança Social seja aprovado um projeto e o respetivo financiamento dando assim prioridade a esta 

obra na freguesia da Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento desta Moção: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Primeiro-ministro; Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Grupos 

Parlamentares na Assembleia da República; A.R.S.L. e Vale do Tejo; Câmara Municipal de Sesimbra; 

Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra; Centro Comunitário da Quinta do Conde; 

Comunicação Social Local e Regional.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 13 votos a favor (12 CDU e 1 BE) 2 votos contra do PPD/PSD.CDS-

PP e 9 abstenções (7 PS e 2 MSU), a Moção subordinada ao tema “Pela Integração na CP do Serviço de 

Transporte ferroviário de passageiros entre Setúbal e Lisboa”, cujo conteúdo é o seguinte: -------------- 

 --------- “O Eixo Ferroviário Norte-Sul, com a ligação Lisboa/Setúbal, está em exploração desde Julho de 

1999 e constitui um elemento estratégico fundamental do sistema de mobilidade e transportes coletivos.



 
Assembleia Municipal de Sesimbra 

 

 

Assunto: Edital da Assembleia 
Municipal  
AMS -19/00 

Página 5 de 7 

 
 

 --------- Sesimbra tem às portas da Quinta do Conde uma estação, que é atualmente servida pelos 

comboios operados pela FERTAGUS que faz ligação com Lisboa via Ponte 25 de Abril. ------------------------ 

 --------- Quase vinte anos depois, este serviço constitui importante melhoria das condições de mobilidade 

das populações do concelho, colocando Sesimbra a menos de uma hora de distância de Lisboa. ----------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra defende que este serviço de transporte público pode e deve 

ser gerido pelo operador público de transporte ferroviário, pelo que, com o fim do contrato de concessão 

à FERTAGUS da exploração comercial está aberta a oportunidade de integrar este serviço na CP. --------- 

 --------- Esta integração alcança os utentes que passam a pagar menos, e a ter acesso ao passe 

intermodal e ao estacionamento gratuito junto das estações; os trabalhadores da FERTAGUS que ao 

serem integrados na CP e na EMEF, melhoram as suas condições de trabalho, rendimento e direitos. ---- 

 --------- Com o fim desta parceria Público-Privada e a integração deste serviço na CP é retomada a 

qualidade do serviço público de qualidade, promovendo maior utilização do transporte publico, com a 

consequente redução do transporte individual, descongestionando a rede viária e a Ponte 25 de Abril 

com enormes benefícios económicos, ambientais e na qualidade de vida das populações. ------------------- 

 --------- A oferta de transportes públicos no distrito de Setúbal está dominada pelos operadores privados 

que se caracteriza por diminuta qualidade e preços elevadíssimos. No caso de realizar uma assinatura 

entre a ligação Lisboa/Pragal, o custo é superior à ligação Lisboa/Alverca (com o dobro da distância) … 

ou ainda o passe CP Lisboa/Azambuja, com uma distância aproximada à da ligação Lisboa/Setúbal – 

mas em que a diferença de preços é de 136 por cento, penalizando em muito as populações. -------------- 

 --------- Estamos em presença de um serviço ferroviário que se efetua com comboios públicos a circular 

em linhas públicas e utiliza estações públicas, no entanto é explorado por um operador privado que 

custou ao estado entre 1999 e 2013, mais de 200 milhões de euros, recusando-se a pagar a IP da taxa de 

circulação devida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, na defesa do interesse publico e na qualidade de vida dos habitantes do concelho, 

instamos o governo a adotar medidas para que o serviço atualmente prestado pela FERTAGUS entre 

Setúbal e Lisboa pela ponte 25 de Abril seja integrado na CP, bem como a investir na frota, reforçando a 

capacidade de resposta do serviço público. -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento desta moção: Presidente da República; Primeiro-ministro; Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Câmara 

Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra; Comunicação Social 

Local e Regional.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------  Os Grupos Municipais da CDU, PS e PPD/PSD.CDS-PP prestaram Declarações de Voto.

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Recomendação sob o título “Melhoria da Iluminação Pública na 
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Avenida da Liberdade” que se passa a transcrever: -------------------------------------------------------------------- 

 --------- “A Avenida da Liberdade constitui-se como um dos principais eixos da atividade económica e 

social da Vila de Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Ao longo desta artéria concentra-se um conjunto de equipamentos de respostas sociais como 

escolas e creches, serviços da administração pública e o mais variado tipo de comércio, que vai desde o 

vestuário até à restauração, para além de ser utilizada como uma das principais vias de entrada e saída 

da vila, quer por veículos quer por peões. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Um dos principais traços identitários da Avenida da Liberdade, em particular no troço 

compreendido entre o jardim e o pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra, é o conjunto de plátanos 

que a ladeia e que, para além do valioso ensombramento que proporciona a quem nela circula, permite 

quebrar a frieza do betão das edificações e assim brindar com um apontamento de beleza natural, um 

espaço predominantemente urbano. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Sabe-se que o fruimento do espaço, quer do ponto de vista utilitário quer do ponto de vista de 

lazer, apenas pode ocorrer quando é garantida a sensação de segurança dos seus utilizadores, 

encontrando-se a mesma fortemente associada às condições de iluminação desse espaço. ----------------- 

 --------- Verifica-se, na Avenida da Liberdade, que o desenvolvimento natural dos plátanos aí existentes e 

que o aumento em altura e largura das suas copas provoca um ensombramento relativamente à 

iluminação pública instalada nessa via, criando uma sensação de insegurança a quem nela circula ao 

final da tarde e durante a noite. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assumindo o valor natural e urbanístico dessas árvores considera-se que a sua existência e 

desenvolvimento jamais deverão ser postos em causa, tornando-se, no entanto, premente ajustar a 

solução da iluminação pública existente através, por exemplo, do rebaixamento das luminárias 

existentes, ou por outra qualquer solução técnica que se demonstre adequada. -------------------------------- 

 --------- Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Sesimbra recomenda que a Câmara Municipal de 

Sesimbra desenvolva uma solução de iluminação pública para a Avenida da Liberdade, no troço 

compreendido entre o jardim e o pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra, no sentido de melhorar a 

segurança daqueles que fazem uso desta importante artéria da vila de Sesimbra. ----------------------------- 

 --------- Dar conhecimento à Camara Municipal de Sesimbra, Junta de Freguesia de Santiago e órgãos de 

comunicação social local e regional.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Neste período não se verificou qualquer intervenção. -------------------------------------------------------  

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

 --------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Organização dos Serviços da Câmara Municipal de Sesimbra; 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra deliberou, sob proposta da Câmara Municipal, por maioria, 

com 15 votos a favor (12 CDU, 2 PPD/PSD.CDS-PP e 1 BE) e 9 abstenções (7 PS e 2 MSU), sob proposta 

da Câmara Municipal, aprovar o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1. MODELO DE ESTRUTURA ORGÂNICA --------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Modelo de Estrutura Orgânica adotado é o modelo hierarquizado, o qual integra unidades 

orgânicas nucleares e flexíveis; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. ESTRUTURA NUCLEAR ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A estrutura nuclear é constituída por 4 unidades orgânicas com as competências descritas no 

Anexo I ao Projeto de Regulamento da Estrutura Orgânica dos Serviços da Câmara Municipal, as quais se 

consubstanciam nos seguintes departamentos: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Departamento de Administração e Finanças; ----------------------------------------------------------------  

 ---------  - Departamento de Infraestruturas e Serviços; ----------------------------------------------------------------  

 --------- - Departamento Ordenamento do Território e Urbanismo; -------------------------------------------------  

 ---------  - Departamento Sociocultural. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 3. UNIDADES ORGÂNICAS FLEXÍVEIS ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Definir, no máximo, 16 Divisões, 23 Unidades Técnicas e 8 Gabinetes. ----------------------------------  

 --------- 4. SUBUNIDADES ORGÂNICAS --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Definir, no máximo, 19 subunidades orgânicas. ----------------------------------------------------------------  

 --------- 5. EQUIPAS DE PROJETO ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Definir, no máximo, 2 equipas de projeto.-----------------------------------------------------------------------  

 --------- 6. CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU -----------------------------------------------------------  

 --------- Definir as competências, a área, os requisitos do recrutamento e do período de experiência 

profissional, bem como a respetiva remuneração, nos termos do Anexo V ao Projeto de Regulamento da 

Estrutura Orgânica dos Serviços da Câmara Municipal de Sesimbra. ----------------------------------------------- 

 --------- Os Grupos Municipais do PS e PPD/PSD.CDS-PP prestaram Declarações de Voto. --------------------   

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

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

Sesimbra, 03 de dezembro de 2018. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


