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Edital n.º 116/2018 - “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 segunda reunião da sessão ordinária de dezembro 

realizada no dia 19 de dezembro de 2018, tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------ 

 --------- Aprovou por unanimidade o seguinte Voto de Pesar sobre o acidente do helicóptero do INEM 

ocorrido no dia 16 de dezembro, e guardou um minuto de silêncio em memória das vítimas: -------------- 

 --------- “À semelhança do lema dos Bombeiros Portugueses «Vida por Vida», é bom saber que tais ideais 

se mantêm no espirito dos mais diversos agentes de Proteção Civil traduzida numa afirmação clara e 

coerente dos ideais de fraternidade e solidariedade. -------------------------------------------------------------------- 

 --------- De facto, reveste a importância de homenagear estes heróis que se entregaram a uma missão 

solidária e imprevisível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Nesta hora de consternação e de pesar, vimos muito respeitosamente expressar as nossas 

sentidas condolências ao INEM, perante a memória dos seus colaboradores. ------------------------------------ 

 --------- A nossa atenção vai para o lado mais cruel da vida, aquela que é implacável e a todos afeta 

indistintamente: "As perdas do ser humano". ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Há momentos em nossas vidas que somos tomados por uma enorme sensação de inutilidade, de 

vazio. --  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Questionamos o porquê e nada parece fazer sentido. -------------------------------------------------------- 

 --------- Uma palavra de apreço pelo empenho, envolvimento e dedicação destes homens e mulheres, 

que abraçaram uma causa e a cumpriram com seriedade, que vivem riscos para salvar vidas e acordam a 

cada dia com a mesma missão mas o sucesso nem sempre está presente ---------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 19 de Dezembro de 2018, aprova um voto de 

pesar pela morte do piloto João Lima, do copiloto Luís Rosindo, do médico Luís Vega e da enfermeira 

Daniela Silva e apresenta sentidas condolências às famílias, ao INEM e a todos os que sentem a sua 

ausência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento: Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Autoridade Nacional de 

Proteção Civil (ANMP) e Ministério da Administração Interna (MAI).” ----------------------------------------------  

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

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

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

 --------- 2º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2019 – Mapa de Pessoal; ------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal, estando presentes 23 eleitos, aprovou por maioria, com 14 votos a 

favor (12 CDU e 2 PSD), 3 votos contra (2 MSU e 1 BE) e 6 abstenções do PS, sob proposta da Câmara 

Municipal, os documentos respeitantes às “Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento 2019 – 

Mapa de Pessoal”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Os Grupos Municipais do PS, PSD e BE 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, 21 de dezembro de 2018. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


