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Edital n.º 60/2015 - “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 4 de junho de 2015, 

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

 --------- Aprovou, por unanimidade, as atas das reuniões da Assembleia Municipal de Sesimbra 

realizadas em 28/04/2014, 27/06/2014 e 21/07/2014. ---------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar em memória de Eduardo Ribeiro Pereira 

e guardou um minuto de silêncio: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Faleceu no passado dia 9 de maio, aos 87 anos, o Eng.º Eduardo Ribeiro Pereira. ------------------ 

 --------- Eduardo Pereira, nascido em Sesimbra, na Rua da República, em 28 de junho de 1927, foi uma 

pessoa ímpar que se impôs, pelo seu esforço e qualidades pessoais, humanas e cívicas, não só na sua 

área de atividade profissional mas também na atividade política.  -------------------------------------------------- 

 --------- Casado com Maria Luísa Pereira, teve 6 filhos, 16 netos e uma bisneta. -------------------------------- 

 --------- Foi um Sesimbrense ilustre que protagonizou diversas causas na sua Terra, de entre as quais se 

destacam o apoio às ideias, projetos e respetivas obras do Porto de Abrigo, do Ginásio-Sede, e do 

Quartel dos Bombeiros, bem como a sua participação ao longo de décadas na direção da Liga dos 

Amigos de Sesimbra e como colunista do jornal “O Sesimbrense”. -------------------------------------------------- 

 --------- Enquanto estudante foi ainda desportista de mérito, quer ao serviço da Associação de 

Estudantes da sua Escola – o Técnico – quer no seu Clube de sempre, o Benfica, onde havia ainda de 

desempenhar cargos diretivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Em termos profissionais teve um vasto percurso, dirigindo diversas obras de vulto, no Continente, 

nos Açores, em Moçambique e em Espanha. Foi ainda co-fundador da empresa “Consulmar” e exerceu 

funções de professor convidado no Instituto Superior Técnico. Assumiu funções de gestão num conjunto 

de empresas, como administrador delegado ao serviço do Banco de Fomento Nacional. --------------------- 

 --------- Destacou-se também, e sobretudo, como cidadão de grandeza nacional, presença empenhada 

no governo e no parlamento em representação do Partido Socialista ao serviço da República Portuguesa. 

 --------- Entre 1975 e 1976, nos IV e VI Governos Provisórios, desempenhou os cargos de Secretário de 

Estado da Habitação e de Ministro da Habitação, Urbanismo e Construção; ------------------------------------- 

 --------- Eleito em abril de 1976 Deputado à Assembleia da República nas listas do Partido Socialista, pelo 

círculo da Guarda, foi posteriormente reeleito em 1979, 1980, 1983, 1985, 1987, 1991, 1995 e 1999, 
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sempre pelo círculo eleitoral de Setúbal; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- De julho de 1976 a janeiro de 1978 desempenha as funções de Ministro da Habitação, 

Urbanismo e Construção no I Governo Constitucional e de junho de 1983 a novembro de 1985 exerce as 

funções de Ministro da Administração Interna do IX Governo Constitucional; ------------------------------------ 

 --------- Membro da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional entre 1991 e 2002, é seu presidente na 

legislatura 1995-1999. Membro da Comissão Eventual de Acompanhamento da Situação em Timor Leste, 

entre 1991 e 2002. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Foi também Autarca e homem do Poder Local, quer na nossa Assembleia Municipal, nos 

mandatos 1977/1979, em que foi 1º Secretário da Mesa, e 1980/1982, quer como candidato a 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa em 1982, tendo sido eleito Vereador. ------------------------------ 

 --------- Em 1988 foi nomeado membro do Conselho de Curadores da Fundação do Oriente, cargo que 

desempenhou até 2003. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deixou a atividade parlamentar em 2002 e em 2003 foi um dos promotores da criação da 

Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República sendo o seu primeiro presidente. ---------------- 

 --------- De destacar ainda a condecoração municipal que há cerca de um ano, por proposta dos 

Vereadores do PS, lhe foi atribuída pela Câmara Municipal de Sesimbra – a Medalha de Mérito Grau 

Ouro, atendendo ao seu percurso político, social e profissional. ----------------------------------------------------- 

 --------- Para além de diversas distinções de países estrangeiros, a nível nacional foi agraciado com a Grã 

Cruz da Ordem de Mérito de Portugal, em junho de 2007.------------------------------------------------------------- 

 --------- Por tudo isto, e muito mais que fez ao longo da sua vida, é sincero desejo desta AM que 

constitua para todos nós e para todos os sesimbrenses, um exemplo a seguir. ---------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra solidariza-se ainda pelo facto de estar já a ser estudada a 

possibilidade de, se possível já no próximo dia 28 de junho, em que faria 88 anos, poder ser atribuído o 

seu nome a um topónimo, em zona expressiva e apropriada, na vila de Sesimbra, pretendendo desde já 

associar-se a essa homenagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 4 de junho de 2015, certa de interpretar 

o sentir da População do Concelho, presta a sua sentida homenagem ao Sesimbrense ilustre, ao 

Militante político, ao Democrata, ao Cidadão que se entregou às causas do desenvolvimento do País, da 

Democracia e da dignidade das Instituições Politicas, Eduardo Ribeiro Pereira, e apresenta as mais 

sentidas condolências à sua família. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Que descanse em paz! ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Deliberamos ainda a divulgação deste documento junto dos seus filhos e restante família, bem 
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assim como a sua publicação na comunicação social local e regional, devendo também ser remetida 

para conhecimento aos restantes Órgãos Autárquicos do Concelho e aos órgãos de direção distrital e 

nacional do PS”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

alterar a organização da presente sessão. -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Período da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Propostas aprovadas pela 12.ª assembleia municipal de jovens ----------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, após a leitura das propostas pelos lideres 

de bancada das escolas participantes, recomendar à Câmara que considere as Propostas aprovadas na 

12ª edição da Assembleia Municipal de Jovens cujo tema central é “O mar de Sesimbra na Europa e no 

Mundo” e que analise a sua pertinência e inclusão no Orçamento para 2016. ---------------------------------- 

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

 --------- A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade e aclamação, a seguinte Saudação à 12ª 

Assembleia Municipal de Jovens: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “No passado dia 9 de maio a Escola Básica de Sampaio recebeu a reunião da 12.ª Assembleia 

Municipal de Jovens (AMJ). Tal como em anos anteriores, os jovens apresentaram, discutiram e 

aprovaram várias propostas, desta feita, inspiradas no tema central “O mar de Sesimbra na Europa e no 

Mundo” numa sessão muito participada, onde deixaram expressa a sua vontade de contribuir para o 

desenvolvimento do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Para uma grande parte destes jovens, este foi o primeiro contacto com este projeto e que 

certamente lhes terá proporcionado uma experiencia inesquecível.  ------------------------------------------------ 

 --------- Para nós, eleitos na Assembleia Municipal, este foi um dia de promoção da cidadania que 

superou as expectativas pela forma como mobilizou alunos, professores, escolas do Concelho e demais 

entidades, individualidades e patrocinadores convidados. Sem dúvida alguma, podemos hoje afirmar que 

o projeto da Assembleia Municipal de jovens tem permitido aproximar alunos e professores e reforçar os 

laços de amizade entre ambos, mas tem principalmente contribuído para a formação de cidadãos mais 

conscientes dos problemas da comunidade.  ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Assim, é com enorme satisfação e honra que os membros das várias forças Politicas e Cívicas 

representadas na Assembleia Municipal de Sesimbra agradecem e aprovam saudar de forma calorosa o 

trabalho realizado, o empenho, a dedicação demonstrada e os contributos daqueles que estiveram 

envolvidos neste projeto para uma cidadania mais participativa que a todos prestigia. ----------------------- 
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 --------- Dar conhecimento a: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Todos os agrupamentos de escolas do Concelho de Sesimbra; Individualidades envolvidas; 

Patrocinadores convidados; Ministério da Educação; Comunicação Social local e Regional.” ---------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade a seguinte Saudação a Luís Sénica: ------------------------------------------ 

 --------- “É para nós uma honra saudar o Luís António Leandro Sénica, jovem sesimbrense que ao longo 

da sua carreira profissional, na qualidade de treinador, na modalidade de Hóquei em patins, tem 

granjeado prestígio, capacidade de liderança, conhecimento técnico e científico e uma aberta e franca 

relação com as diferentes estruturas da modalidade nomeadamente, jogadores, dirigentes de clubes e 

federativos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- No âmbito do Prémio Espichel, esta assembleia municipal, no ano de 2009 já manifestou 

publicamente o seu reconhecimento ao Luís Sénica pelo seu percurso desportivo, na qualidade de 

treinador, contribuindo com determinação para o êxito alcançado em vários patamares desportivos de 

nível nacional e internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- No âmbito deste percurso, que acreditamos que venha a ser longo e prestigiado, é para nós 

motivo de orgulho a vitória alcançada recentemente ao conquistar a 49ª Edição do torneio de 

Montreaux, na Suíça, que decorreu em abril do corrente ano, a qual já havia ganho em 2009. ------------- 

 --------- Brevemente estará no comando da Seleção Nacional de Portugal, no 42º campeonato do mundo 

de seniores masculinos, que irá decorrer na França, em La Roche Sur Yon, entre 20 e 27 do corrente mês.

 --------- Perante esta prestigiada cooperação para o desporto nacional, na modalidade de Hóquei em 

Patins, considera a assembleia municipal de Sesimbra, reunida a 4 de junho, saudar Luís Sénica, 

sesimbrense de raiz e de berço, por mais uma conquista com digno registo no seu currículo desportivo. - 

 --------- Congratulamo-nos pela vitória alcançada e pelo entusiasmo e dedicação que empresta à sua 

função de treinador com prestígio.  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --------- Luís Sénica, família, Grupo Desportivo de Sesimbra, Federação de Hóquei em Patins, câmara 

municipal, juntas e assembleias de freguesia do concelho e comunicação social local e regional.” --------- 

 ----------A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, subscrever a deliberação da Câmara 

Municipal de Sesimbra tomada em 28 de abril de 2015 sobre “Restrições à Pesca da Sardinha” cuja 

parte deliberativa a seguir se transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “1 – Manifestar a sua preocupação pelas consequências económicas e sociais que a decisão do 

governo pode provocar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2 – Solicitar que exista uma reanálise do processo para que seja estudada a hipótese da 
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distribuição da possibilidade de pesca de uma forma mais equitativa, equilibrada e não discriminatória 

do que a prevista no despacho em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3 – Solicitar que seja analisada a possibilidade de pesca para além do aconselhamento científico, 

como acontece atualmente em Espanha, defendendo assim a frota nacional; ----------------------------------- 

 --------- 4 – Solicitar que exista um maior aprofundamento dos dados científicos; ------------------------------ 

 --------- 5 – Manifestar a sua solidariedade para com os pescadores, armadores e organizações de 

produtores do sector Artesanalpesca, Barlapesca, Olhãopesca e Sesibal.” ---------------------------------------- 

 --------- Deliberou ainda dar conhecimento desta deliberação às seguintes entidades: ------------------------ 

 --------- Associação Nacional de Municípios Portugueses, Grupos Parlamentares e Instâncias Europeias.” 

 ----------A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 22 votos a favor (13 CDU, 6 PS, 2 MSU, e 1 

BE) e 2 abstenções do PSD/CDS-PP, subscrever a deliberação da Câmara Municipal de Sesimbra 

tomada em 6 de maio de 2015 sobre “Acordos Coletivos de Empregador Público (ACEP)” cuja parte 

deliberativa a seguir se transcreve. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- O Grupo Municipal do PSD/CDS-PP prestou Declaração de Voto. ----------------------------------------- 

 --------- “Afirmar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- a) O direito das Autarquias Locais a encetarem e concluírem, num quadro de autonomia efetiva 

compatível com as normas nacionais e internacionais vigentes, negociações tendentes à celebração de 

Acordos Coletivos de Empregador Público;  -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- b) A firme rejeição de qualquer intervenção do Governo nos processos de negociação coletiva;-- 

 --------- c) A necessidade de publicação e depósito de todos os ACEP validamente celebrados, fazendo 

assim cessar os obstáculos levantados pelo Governo e que, ilegalmente, têm obstado às mesmas.  ------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 23 votos a favor (12 CDU, 6 PS, 2 PSD/CDS-PP, 2 MSU e 1 BE) e 1 

abstenção da CDU, aprovar a Recomendação à CMS com o título “Conselho Municipal de Pescas de 

Sesimbra”, que a seguir se transcreve. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O Presidente da Junta de Freguesia da Quinta do Conde prestou Declaração de Voto. ------------- 

 --------- “No passado dia 17 de Dezembro de 2014 sobre proposta do Senhor Presidente foi criado o 

Conselho Municipal de Pescas de Sesimbra. ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Considerando que o sector das Pescas é uma alavanca fundamental para o desenvolvimento do 

Concelho de Sesimbra e que o novo quadro comunitário contempla fundos para o desenvolvimento do 

sector.  Considerando que ao criar o Conselho Municipal de Pescas o Município pretende que o mesmo 

seja um fórum de discussão entre os diversos parceiros ligados ao sector, diretos e indiretos.  -------------- 

 --------- Considerando que na Freguesia da Quinta do Conde, maior aglomerado populacional e 
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económico do Concelho, muitos são aqueles que estão ligados ao sector. ---------------------------------------- 

 --------- Considerando que o Concelho de Sesimbra deve ter uma política de inclusão de todos os agentes, 

não se compreende que a Junta de Freguesia da Quinta do Conde e os seus autarcas não integrem o 

agora constituído Conselho Municipal de Pescas. ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Pelos considerandos atrás expostos a Assembleia Municipal de Sesimbra reunida hoje dia 4 de 

Junho de 2015, recomenda à Câmara Municipal de Sesimbra a integração da Junta de Freguesia da 

Quinta do Conde no Conselho Municipal de Pescas.”-------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com 20 votos a favor (13 CDU, 6 PS e 1 BE) 1 

voto contra do PSD/CDS-PP e 3 abstenções (1 PSD/CDS-PP e 2 MSU), a seguinte Moção sob o tema 

“Construir um poder local democrático sólido, afirmar a capacidade de resposta às necessidades das 

populações e exigir o fim das limitações à contratação de trabalhadores”. ------------------------------------- 

 --------- Os Grupos Municipais do MSU e CDU prestaram Declaração de Voto. ---------------------------------- 

 --------- “Integrado num processo de limitação clara da autonomia constitucionalmente consagrada do 

Poder Local Democrático, as autarquias locais foram confrontadas, particularmente de 2010 a esta 

parte, com sucessivas exigências legais de redução do número dos seus trabalhadores, às quais se 

somaram restrições efetivas à contratação de novos recursos humanos. Como consequência, o Poder 

Local Democrático perdeu em quatro anos mais de 17.000 trabalhadores. --------------------------------------- 

 --------- O Orçamento de Estado para 2015 prolonga, de forma inaceitável, este percurso: ------------------ 

 --------- a) Continuando a impor reduções do número de trabalhadores (que podem chegar a 3%) a vários 

Municípios;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- b) Limitando a contratação nos restantes a critérios cuja confrontação com a realidade redunda 

numa efetiva proibição de contratação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Na Câmara Municipal de Sesimbra esta redução abrangeu perto de 200 trabalhadores, saídas 

essas verificadas principalmente na área operacional, o que se traduz em dificuldades acrescidas para a 

realização da missão da Autarquia junto da população. Assim, desfalcou-se equipas, perdeu-se 

experiência, alguma capacidade de resposta e qualidade no serviço público prestado. ------------------------ 

 --------- Confrontam-se hoje as estruturas autárquicas com as consequências do não rejuvenescimento: a 

não transmissão de conhecimentos e experiências a novas gerações de trabalhadores, o aumento de 

doenças e patologias profissionais associadas ao aumento da idade média dos trabalhadores, uma 

menor motivação, uma limitação relevante a novas experiências, novas visões e novas dinâmicas. 

Hipotecou-se, uma vez mais, o futuro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- É fundamental reconstruir a capacidade de resposta do Poder Local Democrático às suas 
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competências e às necessidades das populações. Só uma inversão da estratégia político-legislativa de 

redução e limitação do número de trabalhadores nas autarquias locais permitirá repor capacidade 

operacional, readquirir experiência e encontrar soluções. ------------------------------------------------------------- 

 --------- A esta inversão, é fundamental que se associem, desde logo no plano legislativo, medidas que 

contribuam para a construção de políticas de valorização profissional, para a reconstrução de 

perspetivas de carreira pública, para valorizações remuneratórias claras e para um horizonte de 

progressão real e aliciante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- É imprescindível que, na esteira das conclusões aprovadas no XXII Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), se opere uma “mudança de paradigma” da qual resulte “o 

reforço da autonomia local, como fator incontestável do desenvolvimento de Portugal e do 

aprofundamento da democracia”, passando pela revogação das “regras relativas à gestão de recursos 

humanos, colocando-se um termo às reduções obrigatórias de pessoal e às limitações ao recrutamento 

de pessoal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Nestes termos, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão pública de 4 de junho de 

2015, delibera: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- a) Reiterar a necessidade de construção e afirmação de uma visão do Poder Local Democrático 

que respeite a sua autonomia e contribua, efetivamente, para a consolidação da sua capacidade de 

resposta face às necessidades das populações e do país; -------------------------------------------------------------- 

 --------- b) Associar-se às conclusões do XXII Congresso da ANMP, demandando uma mudança de 

paradigma” da qual resulte “o reforço da autonomia local, como fator incontestável do desenvolvimento 

de Portugal e do aprofundamento da democracia”, passando pela revogação das “regras relativas à 

gestão de recursos humanos, colocando-se um termo às reduções obrigatórias de pessoal e às limitações 

ao recrutamento de pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A presente Moção deverá ser divulgada junto dos trabalhadores da CM Sesimbra, remetida às 

estruturas sindicais (CGTP e UGT), à comunicação social local, à ANMP, à ANAFRE, à Sra. Presidente da 

AR, aos grupos parlamentares da AR, ao Ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional e ao 

Secretário de Estado da Administração Local.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Neste período intervieram 3 cidadãos, Maria Estrela Barroso Vicente Lobo e Alexandre Jorge da 

Silva Fernandes, ambos moradores na Quinta do Conde, que falaram sobre faturação referente a 

saneamento, e Ricardo Alho, morador em Zambujal de Cima, que interveio sobre o aparecimento de Tuk 

Tuk na Vila de Sesimbra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Cedência e Gestão da Piscina Coberta – protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de 

Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra – 1.ª adenda;  ---------------------------------------------------------  

 --------- Foi deliberado, por maioria, com 21 votos a favor (13 CDU, 6 PS, 2 PSD/CDS-PP), 1 voto contra 

(BE) e 2 abstenções (MSU), autorizar a Câmara Municipal a assumir os compromissos financeiros 

decorrentes da celebração e execução da 1ª adenda ao protocolo de Cedência e Gestão da Piscina 

Coberta, entre a Câmara Municipal de Sesimbra e o Grupo Desportivo de Sesimbra, conforme a Minuta 

que foi apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Os Grupos Municipais do BE, MSU, CDU, PS e PSD/CDS-PP fizeram Declarações de Voto. --------- 

 --------- A Assembleia Municipal aprovou ainda, por maioria, com 23 votos a favor (13 CDU, 6 PS, 2 

PSD/CDS-PP e 2 MSU), e 1 abstenção do BE, recomendar à Câmara Municipal no sentido de acautelar 

com o Grupo Desportivo de Sesimbra, a melhor forma na relação emprego dos contratados. -------------- 

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

 --------- Doca Marinha Lda. – Ampliação de Estabelecimento - Interesse Público Municipal – 

Reconhecimento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, reconhecer como 

interesse público municipal a ampliação do estabelecimento industrial Doca Marinha – Sociedade de 

Congelados e Pescado, Lda., de acordo com os fundamentos elencados na proposta. ------------------------ 

 --------- 5º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Alteração da composição da Comissão de Planeamento Estratégico e Atividade Económica e 

da Comissão de Finanças Municipais e Administração Autárquica (n.ºs 1 e 2 do artigo 70º do 

Regimento da Assembleia Municipal de Sesimbra) -------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal autorizou, sob proposta do líder de bancada do Bloco de Esquerda, 

Deputado José Guerra, nos termos do nº 1 do artigo 70º do Regimento da AMS, a transferência da 

representação do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda da Comissão 4 – Planeamento Estratégico e 

Atividade Económica, para a Comissão 5 - Finanças Municipais e Administração Autárquica. Nesta 

conformidade a Comissão 4 que tinha 7 elementos passará a ser constituída por 6 elementos: 2 do 
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Grupo Municipal da CDU, 2 do Grupo Municipal do PS, 1 do Grupo Municipal do PSD/CDS-PP e 1 do 

Grupo Municipal do MSU, e a Comissão 5 que tinha 8 elementos passará a ser constituída por 9 

elementos: 2 do Grupo Municipal da CDU, 2 do Grupo Municipal do PS, 2 do Grupo Municipal do 

PSD/CDS-PP, 2 do Grupo Municipal do MSU e 1 do Grupo Municipal do BE. -------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 5 de junho de 2015. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


