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Edital n.º 40/2015 - “DAF/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. 19º. do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária realizada no dia 17 de abril de 2015, 

tomou as seguintes deliberações: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade e aclamação a seguinte Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio: ---- 

 --------- “Comemoramos no próximo dia 25 de Abril, o 41º aniversário daquela que ficou para 

sempre conhecida como a Revolução dos Cravos. Há 41 anos, numa quinta-feira, um grupo de 

militares, seguidos por ativistas políticos e populares, iniciava a revolução que pôs fim a quase 

50 anos de ditadura salazarista. Terminava assim o regime autoritário, conservador, 

nacionalista e corporativista. Terminava um regime caraterizado pela pobreza, miséria e fome. 

Para trás ficava um país isolado, marcado pelas perseguições politicas e pelo enorme fluxo de 

emigração, um país analfabeto e economicamente deficitário. A revolução pôs fim a uma 

opressão longa, cruel e obsoleta e trouxe consigo o direito à livre expressão, ao associativismo, 

ao desenvolvimento económico e social, à cultura, aos direitos laborais e sociais, ao serviço 

nacional de saúde, ao poder local democrático. A revolução de Abril trouxe consigo o direito a 

uma vida melhor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Saudamos o 25 de Abril de 1974, lembramos e homenageamos os militares que 

ergueram as armas e os homens e as mulheres que lutaram por ideais de liberdade e 

prosperidade, pelos ideais de abril. Homenageamos aqueles e aquelas que sofreram nas prisões 

e na tortura, no exilio e nas deportações ou que perderam a vida para pôr fim à ditadura. ------- 

 --------- Da mesma forma, comemorar o 1º de Maio, para além de assinalar a luta de 

significativo número de trabalhadores americanos que em 1886 foram para as ruas de Chicago, 

é comemorar a luta diária de milhares de trabalhadores portugueses por justos salários, por 

melhores condições e pela valorização do seu trabalho, ou e tão simplesmente pela manutenção 

– difícil em alturas como as que vivemos – do seu posto de trabalho, ou seja, contra o 

desemprego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 17 de Abril de 2015, saúda: ---------------- 

 --------- 1. O 41º aniversário do 25 de Abril esperando que as novas gerações entendam a sua 

importância para Portugal e apelando à participação ativa nas comemorações desta data 
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histórica; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2. Os militares de Abril pela operação militar desencadeada que levou ao fim a ditadura 

salazarista; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3. Todos os trabalhadores portugueses, manifestando‐lhes toda a solidariedade, na sua 

luta por novas políticas que combatam o flagelo do desemprego. --------------------------------------- 

 --------- 4. Saudamos ainda, em especial, a População do nosso Município pela sua participação 

ativa e empenhada que fez, e continua a fazer, justiça à importância histórica destas datas.  ---- 

 --------- 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; Estruturas Sindicais 

UGT e CGTP-IN e Comunicação Social Local e Regional.” --------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou apresentar sentidas condolências à Família do Exmo. 

Professor Eng.º Mariano Gago pelo falecimento do seu ente querido, reconhecendo o seu alto valor 

enquanto promotor de projetos inovadores no âmbito da Ciência em Portugal. --------------------------------  

 --------- “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS” ----------------------------------------------------  

 --------- Neste período intervieram os Munícipes Eduardo Verissimo, Amadeu Mata e Carlos Rui Duarte 

sobre a sujidade das valetas na Rua do Comércio na Aldeia do Meco. Também interveio o Munícipe 

Nelson dos Santos Bento expressando descontentamento em nome dos moradores das zonas das ruas 

Serra da Arrábida, Peneda, Marão e Caldeirão na Quinta do Conde relativamente a problemas de 

limpeza na zona circundante. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 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 --------------------------------------------------------------------------------- 

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

prestação de contas de 2014 e distribuição dos resultados líquidos aprovados no exercício de 2014 ---  

 --------- A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, apreciou o inventário dos bens, 

direitos e obrigações patrimoniais e a respetiva avaliação, bem como apreciou e aprovou, por maioria, 

com 18 votos a favor (13 CDU, 2 PPD/ PSD-CDS-PP, 2 MSU e 1 BE) e 5 votos contra, PS, os documentos 
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de prestação de contas respeitantes a 2014 e a distribuição dos resultados líquidos no exercício de 2014.

 --------- Os Grupos Municipais da CDU e PS apresentaram Declaração de Voto. ---------------------------------  

 --------- Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais - Ratificação da Assembleia 

Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal autorizou, por unanimidade, ratificando, sob proposta da Câmara 

Municipal, os atos constantes do mapa anexo ao processo que contém os compromissos plurianuais já 

assumidos pela Câmara Municipal.   -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais - Delegação da competência 

da Assembleia Municipal no Presidente da Câmara-------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal autorizou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, a 

delegação no Presidente da Câmara da competência de autorização prévia, prevista na al. c) do n.º 1 do 

art.º 6.º da LCPA, para assunção de compromissos plurianuais de montante inferior ao referido na al. b) 

do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, cuja autorização não tenha sido dada 

aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano, nos termos do n.º 3 do art.º 6.º da LCPA, na 

redação da Lei n.º 22/2015, de 17 de março. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 20 de abril de 2015. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


