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Edital n.º 23/2015 - “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 extraordinária realizada no dia 6 de março de 

2015, tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade a seguinte ata: -------------------------------------------------------------------- 

 --------- Sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2014. -------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação com o título “Dia Internacional da Mulher”: 

 --------- “Comemora-se, no próximo dia 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher, volvido mais de um 

século sobre a proclamação do dia internacional da mulher em 1911, como homenagem às 128 grevistas 

da fábrica Cotton, em Nova Iorque, assassinadas durante um ataque incendiário da polícia, em 8 de 

Março de 1857. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O 8 de Março tornou-se um símbolo da luta pela emancipação cívica e social da mulher, por uma 

democracia sem discriminações, por melhores condições de vida e de trabalho.  ------------------------------- 

 --------- Embora em Portugal o progresso tenha sido notável ao longo dos anos, persistem ainda desafios 

na afirmação da especificidade da condição feminina por direitos iguais no mundo do trabalho, da 

política, na vida doméstica, familiar e na sociedade em geral.  ------------------------------------------------------- 

 --------- Ainda persistem desafios para a participação das mulheres, especialmente aquelas que 

enfrentam condições de exclusão devido ao seu nível socioeconómico ou à sua origem étnica ou racial. - 

 --------- As mulheres continuam, nesta segunda década do séc. XXI, a serem as primeiras vítimas da 

discriminação no trabalho, do trabalho sem direitos, das diferenças salariais, do assédio sexual no local 

de trabalho, do desemprego, da violência conjugal. Continuam a ser as primeiras vítimas na dificuldade 

em atingir a paridade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, é um imperativo continuar a promover o aprofundamento das políticas de igualdade de 

género. É imprescindível continuar a dignificar e valorizar o papel da mulher na sociedade, eliminando 

preconceitos e limitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- A sua inclusão plena é não apenas importante para fortalecer a qualidade e a profundidade da 

governação democrática, mas também para promover o crescimento económico e acelerar a redução da 

pobreza e da desigualdade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Celebrar o dia 8 de Março, permanece um marco na luta pela emancipação integral da mulher e, 

na realidade, de toda a humanidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão extraordinária no dia 06 de março de 

2015, saúda todos e todas que contribuíram e contribuem para a construção de uma sociedade mais 

justa e solidária.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Saúda as mulheres, em particular as do concelho de Sesimbra, e apela à mobilização de todos e 

todas, principalmente os que têm responsabilidades políticas, para que diariamente contribuam para 

aperfeiçoar e consolidar uma sociedade mais igualitária, onde a dignidade e os plenos direitos da mulher 

sejam reconhecidos em todas as áreas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento desta Saudação: ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente da Republica; Presidente da Assembleia da Republica; Primeiro-ministro; Grupos 

Parlamentares da Assembleia da Republica; Movimento Democrático das Mulheres; Departamento 

Nacional de Mulheres Socialistas; Movimento das Mulheres Social-Democratas do Distrito de Setúbal; 

Assembleias Municipais e Camaras da Área Metropolitana de Lisboa; Camara Municipal de Sesimbra; 

Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho de Sesimbra; Comunicação Social Local e Regional.” ----- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Recomendação subordinada ao tema “8 Março, Dia 

Internacional da Mulher”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Em Portugal, apenas em 1975 as mulheres portuguesas comemoraram o Dia Internacional da 

Mulher em liberdade. Longe ia o ano de 1910 em que Clara Zetkin, no II Congresso da Internacional 

Socialista na Dinamarca, fizera aprovar uma proposta de que se comemorasse a nível internacional um 

dia para lembrar a situação particular das mulheres na sociedade. ------------------------------------------------- 

 --------- A 8 de Março de 1917 várias trabalhadoras russas encabeçaram uma greve geral contra a fome, 

a guerra e o czarismo. Foi o início das ações revolucionárias que levaram à revolução de Outubro. Foi 

também o início da mudança no estatuto da mulher na sociedade. ------------------------------------------------- 

 --------- 40 anos depois de Abril, a sociedade e as mulheres portuguesas fizeram um importante percurso 

de lutas e avanços que importa recordar, preservar e aprofundar. Mas os traços da desigualdade 

persistem nas mais diversas facetas da vida – no trabalho, nas relações familiares e afetivas, na 

sociedade, no quotidiano – de forma visível ou encapotada. A diferença salarial, a pressão sobre o desejo 

de engravidar nas entrevistas de emprego, a violência de género, o assédio e outros fenómenos 

preocupantes não podem continuar a ser naturalizados. Fenómenos como a objetificação da mulher na 

publicidade ou o cúmulo de se permitir espaços públicos onde é vedada a entrada de mulheres porque 

são só para homens … são exemplos de algo perigoso que a sociedade não pode tolerar. -------------------- 

 ---------  A violência no namoro e a violência nas relações de intimidade são o expoente desta 

problemática e revelam números assustadores de mulheres mortas ou tentativas de assassinato que não 

raras vezes implicam uma multiplicidade de vítimas, nomeadamente familiares próximos e os próprios 
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filhos e que importa reverter. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- O conservadorismo e a ideologia neoliberal e patriarcal tudo têm feito para fazer retroceder o 

rumo da história e das conquistas das trabalhadoras e das feministas – culpando-as, marginalizando-as, 

remetendo-as para a subalternidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra denuncia neste 8 de Março a banalização dos assassinatos 

de mulheres pelos seus companheiros, ex-companheiros ou familiares. ------------------------------------------- 

 --------- Em Portugal, segundos dados do Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR, em 2014 

foram mortas 43 mulheres, tendo 7 assassinatos ocorrido no distrito de Setúbal. ------------------------------ 

 --------- Lembrar o 8 de Março e o seu significado tem uma enorme atualidade e é um imperativo dos 

nossos dias. Em Portugal e no Mundo. Contra a violência, a pobreza e todos os conservadorismos. Pela 

afirmação dos direitos das mulheres, pela liberdade e igualdade de direitos. ------------------------------------ 

 --------- Considerando o exposto, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1 – A Assembleia Municipal de Sesimbra saúda todas as mulheres, feministas, ativistas, mães, 

trabalhadoras, solidárias, vítimas, vencedoras, que juntas não desistem de lutar pela igualdade de 

género e pelo fim da discriminação e violência. -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2 – A Assembleia Municipal de Sesimbra saúda as organizações que têm tido um importante 

papel na alteração das leis de defesa dos direitos das mulheres e que têm apoiado as mulheres vítimas 

de violência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 3 – Porque importa passar as boas intenções da teoria para a prática e para fazer face às 

necessidades de apoio e refúgio que tantas mulheres vítimas de violência doméstica necessitam, 

recomenda-se que a Assembleia Municipal de Sesimbra proceda ao estudo da possibilidade, envolvendo 

para o efeito organizações de defesa e proteção das mulheres como a APAV – Associação de Apoio à 

Vítima, UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, MDM – Movimento Democrático de 

Mulheres e Departamento Nacional de Mulheres Socialistas, Associação de Mulheres contra a violência, 

Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e Movimento de Mulheres Social-democratas do Distrito de 

Setúbal, da construção, no concelho de Sesimbra, de um abrigo para mulheres vítimas de violência.” ---- 

 --------- Aprovou por maioria, com 20 votos a favor (13 CDU+6 PS+1 BE), 2 votos contra (PSD/CDS-PP) e 

2 abstenções (MSU) a Saudação que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------- 

 --------- “Vivemos hoje um forte declínio económico e um retrocesso social sem precedentes, que 

perverte o regime democrático e aliena importantes parcelas da soberania nacional. Portugal está mais 

pobre e endividado, depois da intervenção da Troika. Em 2011 a divida ascendia a 96% do PIB hoje é de 

128,7%. Dois milhões e trezentos mil portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza, se não fossem os 

apoios sociais seriam 48% da população. Acentuaram-se as desigualdades com as políticas seguidas, 
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milhares de postos de trabalho foram destruídos, milhares de empresas faliram, a generalidade das 

famílias foi afetada pelo desemprego e a precaridade, uma parte da população caiu na pobreza e na 

exclusão social.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Temos um Governo autista e incumpridor da Constituição da República Portuguesa, que está a 

empurrar o país para um flagelo económico e social. Devemos dizer basta: -------------------------------------- 

 --------- Contra os cortes nos salários no setor público e privado que desde 2011 ultrapassou os 17 mil 

milhões de euros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Contra os cortes aos reformados e pensionistas de mais de 5 mil milhões de euros; ----------------- 

 --------- Contra os cortes nos apoios sociais que deixa 68% dos desempregados sem subsídio de 

desemprego; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Contra a falta de emprego e a sua qualificação que levou à emigração mais de 350 mil 

trabalhadores, a sua maioria jovens qualificados; ----------------------------------------------------------------------- 

 --------- Contra o brutal aumento de impostos para a classe trabalhadora e pensionistas; -------------------- 

 --------- Contra o ataque e privatização de Serviços Públicos; --------------------------------------------------------- 

 --------- Contra a desresponsabilização por parte do Estado das suas funções sociais; ------------------------- 

 --------- Pela dinamização da Contratação Coletiva como fonte de direitos, de desenvolvimento e 

progresso social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Pelas 35 horas semanais de trabalho para todos; ------------------------------------------------------------- 

 --------- Pelo aumento dos salários; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Pelo investimento público e o desenvolvimento do setor produtivo. -------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em sessão plenária, saúda todos os trabalhadores 

e população em geral, que amanhã de norte a sul em várias capitais de distrito, se irão manifestar por 

um Portugal livre, justo e soberano onde caibam todos os cidadãos. ----------------------------------------------- 

 --------- A enviar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Senhor Presidente da República; Senhora Presidente da Assembleia da República; Senhor 

Primeiro-ministro; Central Sindical Organizadora CGTP-IN.” ---------------------------------------------------------- 

 --------- O Grupo Municipal do MSU prestou Declaração de Voto. --------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por maioria, com 20 votos a favor (13 CDU+6 PS+1 BE), 2 votos contra (PSD/CDS-PP) 

e 2 abstenções (MSU) a seguinte Moção com o título “Saudação ao povo grego”: --------------------------- 

 --------- “Os resultados das eleições legislativas do passado dia 25 de Janeiro na Grécia refletem escolhas 

políticas internas que são matéria da exclusiva responsabilidade do seu povo soberano mas tiveram 

igualmente ampla repercussão internacional, em particular na Europa. ------------------------------------------- 

 --------- Os/as eleitores/as gregos/as repudiaram nas urnas as pressões para condicionar as suas 



 
Assembleia Municipal de Sesimbra 

 

 

Assunto: Edital da Assembleia 
Municipal  
AMS -19/00 

Página 5 de 8 

 
 

escolhas democráticas à vontade dos agiotas internacionais, da Troika e dos responsáveis europeus por 

cinco anos de austeridade, que conduziram o país ao desastre económico, social e humanitário. ---------- 

 --------- Fica demonstrado que existem ALTERNATIVAS políticas à austeridade que nos querem impor. --- 

 --------- Na Grécia, como em Portugal, a austeridade gerou uma espiral recessiva e com ela o aumento 

do desemprego e da própria dívida, por mais que seja maquilhada pela contabilidade criativa dos 

governos, das entidades reguladoras e agências de rating – as mesmas aliás, que encobriram até ao 

limite as bolhas financeiras e a falência de bancos como o Lehman Brothers, o BPN e o BES GES. ---------- 

 --------- As primeiras medidas anti austeridade do novo governo grego passaram pelo fim das 

privatizações e despedimentos na administração pública, reposição do salário mínimo anterior à entrada 

da Troika e as propostas de renegociação das dívidas soberanas vão no bom sentido, ao abrirem a 

possibilidade de um novo rumo para a Europa. --------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Em Portugal, o governo PSD/CDS insiste numa postura servil, mais merkelista que Merkel e que 

envergonha o país e prejudica a própria recuperação económica europeia, em particular nos países do 

Sul; ao mesmo tempo que, de forma oportunista, antecipa o possível recuo dos seus tutores para 

salvaguardar os louros de uma eventual renegociação da dívida que sempre recusou. ------------------------ 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 6 de Março de 2015: ------------------------ 

 --------- 1.Saúda o povo grego que, numa situação económica e social dramática, deu provas de firmeza 

e uma lição de dignidade e democracia à Europa e ao mundo; ------------------------------------------------------- 

 --------- 2.Saúda as medidas anti austeridade adotadas pelo governo grego e apoia a exigência de 

renegociação das dívidas soberanas a nível europeu; ------------------------------------------------------------------- 

 --------- 3. Repudia o servilismo do governo português face aos poderosos da Europa, exigindo uma nova 

atitude digna de um povo soberano com mais de oito séculos de História. ---------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento desta Saudação: ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Primeiro-ministro; Grupos 

Parlamentares da Assembleia da República; Embaixada da Grécia em Portugal; Assembleias Municipais 

e Câmaras da Área Metropolitana de Lisboa; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de 

Freguesia do concelho de Sesimbra; Comunicação Social Local e Regional.” -------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Recomendação subordinada ao tema “Na Linha da 

Frente / Toponímia / Coordenadas GPS”: --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “No passado dia 1 de março decorreu no Auditório Conde Ferreira a Exposição na Linha da 

Frente – A Protecção Civil e os seus agentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Tendo em atenção a intervenção de todos os agentes da Protecção Civil presentes, Bombeiros, 

GNR, Autoridade Maritima e INEM, entendemos que as intervenções prestadas pelos 2 Formadores do 
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INEM, foram bem elucidativas quanto a precisão da localização do sinistro é importante no socorro, e a 

diferença que faz entre a vida e morte de um paciente. ---------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, e tendo em consideração que parte do nosso Concelho, nomeadamente a Freguesia do 

Castelo, ainda não tem atribuído nome de ruas, a Assembleia Municipal de Sesimbra recomenda: -------- 

 --------- 1 - Que a Câmara Municipal de Sesimbra seja mais célere na atribuição de nomes às ruas do 

Concelho nomeadamente na Freguesia do Castelo. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2 – Que a Câmara Municipal inicie o estudo / processo para a colocação, na fatura da água de 

todos os munícipes, das coordenadas de GPS da respetiva localização de morada.  ---------------------------- 

 --------- Dar conhecimento desta Recomendação:------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; Órgãos de Comunicação Social Locais e 

Regionais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Moção com o título “Pelo Atendimento Semanal do ISS 

na Quinta do Conde”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “O Instituto de Segurança Social, IP encerrou o atendimento semanal na Freguesia da Quinta do 

Conde, serviço que estava a ser assegurado por duas técnicas às Quintas-Feiras da parte da manhã no 

edifício da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- O encerramento deste atendimento deixa os Quinta Condenses mais desprotegidos, porque a 

maioria das pessoas que até agora se socorria deste apoio na Quinta do Conde passa a ter que se 

deslocar a Sesimbra ou a Setúbal, situação que entendemos ser insuportável a quem se encontra mais 

vulnerável, falamos em termos financeiros e também na escassez de transportes públicos 

nomeadamente para Sesimbra. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, a Assembleia Municipal de Sesimbra solidariza-se com os Quinta Condenses e exige que 

esta medida seja revogada, assim como pretende que as duas técnicas passem a ir àquela Freguesia dois 

meios-dias ou em alternativa um dia inteiro por semana. ------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar Conhecimento desta Moção ao Primeiro-ministro, Ministro da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social, Instituto de Segurança Social, Câmara Municipal de Sesimbra, Junta e Assembleia de 

Freguesia da Quinta do Conde e Órgãos de Comunicação Social Locais e Regionais.” -------------------------- 

 --------- O Grupo Municipal da CDU prestou Declaração de Voto. ---------------------------------------------------  

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

 --------- Neste período não interveio qualquer cidadão. ---------------------------------------------------------------- 

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

 --------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Abertura de Procedimentos Concursais (Art.º 64º da LOE 2015) ----------------------------------------- 
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 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, 

autorizar a abertura dos seguintes procedimentos concursais: ------------------------------------------------------  

 --------- PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULOS DE EMPREGO PÚBLICO 

POR TEMPO INDETERMINADO ------------------------------------------------------------------------------------------------   

Unidade Orgânica/Setor Número de postos 
de trabalho 

Categoria Área funcional 

Divisão de Educação e 
Desporto/Educação 

 
11 

 
Assistente Operacional 

 
Ação educativa 

Divisão de 
Obras Municipais 

e Logística/Logística 

 
1 

 
Assistente Operacional 

Condução de viaturas, 
máquinas e veículos 

especiais (motoniveladora 
e trator corta-ervas) 

Divisão de 
Obras Municipais 

e Logística/Logística 

 
1 

 
Assistente Operacional 

 
Carpintaria 

Divisão de Ambiente 
Urbano/Higiene Urbana 

 
3 

 
Assistente Operacional 

Recolha de resíduos 
sólidos/limpeza urbana 

Divisão de Água e 
Saneamento 

 
1 

 
Assistente Operacional 

Condução de viaturas, 
máquinas e veículos 

especiais 
(hidrocombinado e limpa 

fossas) 

Divisão de Água e 
Saneamento 

 
2 

Assistente Operacional Pedreiro 

 ----------- * Inclui dois postos de trabalho que ficaram vagos após a cessação de dois contratos de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado --------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA A CONSTITUIÇÃO DE VÍNCULOS DE EMPREGO PÚBLICO 

A TERMO RESOLUTIVO CERTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unidade 
Orgânica/Setor 

Número de postos 
de trabalho 

Carreira/Categoria Área funcional Prazo 

Divisão de 
Obras Municipais 
e Logística/Obras 

 
2 

Assistente 
Operacional 

Obras 
municipais 

 
6 meses 

 
Divisão de Ambiente 

Urbano/Higiene 
Urbana 

 
2 Assistente 

Operacional 

Recolha de 
resíduos 

sólidos/limpeza 
urbana 

 
6 meses 

Gabinete de Turismo 
Economia Local e 
Pescas/Turismo 

 
3 

Assistente 
Operacional 

Parque de 
Campismo 

 
6 meses 
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 --------- Deliberou ainda, por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal de Sesimbra, aprovar as 

alterações ao mapa de pessoal, não implicando as mesmas aumento de postos de trabalho, 

especialmente as alterações que se consubstanciam na vacatura de dois postos de trabalho por motivo 

de cessação de dois contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, os quais, à 

data da elaboração do mapa de pessoal para 2015, ainda se encontravam preenchidos. --------------------- 

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

 --------- Adesão do Município de Sesimbra à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis ------------------------ 

 --------- Foi deliberado por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar a Adesão do 

Município de Sesimbra à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. --------------------------------------------------  

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

 --------- Conselho Municipal das Pescas de Sesimbra ------------------------------------------------------------------ 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, sob solicitação da Câmara Municipal, 

aceitar integrar o Conselho Municipal das Pescas de Sesimbra. ------------------------------------------------------  

 --------- Deliberou ainda, por maioria, e por escrutínio secreto, eleger a Presidente da Assembleia 

Municipal, Joaquina Odete Martins da Graça, para representar a Assembleia Municipal no referido 

Conselho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 9 de março de 2015. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


