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Edital n.º 89 /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 11 de setembro de 

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

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

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

realizadas em 11/07/2014, 25/09/2014 e 06/10/2014. --------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar em memória de Fernando David Costa 

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

 --------- “A Assembleia Municipal de Sesimbra apresenta à Família, Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Sesimbra e Amigos do Sr. Fernando David Costa Gato, um Voto de Profundo Pesar pelo 

falecimento de um Homem perseverante e de carácter, cuja vida foi marcada pela dedicação e empenho 

na causa dos Bombeiros por quem sempre lutou por mais e melhores condições na procura de um 

melhor serviço a bem da Humanidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento deste Voto de Pesar: -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Família; Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e Órgãos de 

Comunicação Social Locais.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar em memória da Senhora Professora 

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

 --------- “A Assembleia Municipal de Sesimbra apresenta à Família da Exma. Sra. Professora Maria 

Barroso, nesta hora de luto e dor, um voto de profundo pesar pelo falecimento de uma Mulher marcante 

na sociedade portuguesa, enquanto lutadora contra a ditadura e a opressão, e depois do 25 de Abril de 

1974, como defensora dos ideais de liberdade e justiça social. ------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento deste Voto de Pesar: -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- À Família; Partido Socialista e Órgãos de Comunicação Social Locais e Regionais.” ------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar em memória do Dr. Manuel Henrique 

Vieira de Sousa Torres e guardou um minuto de silêncio: ------------------------------------------------------------ 

 --------- “Faleceu no dia 21 de agosto de 2015, o dedicado Amigo e Ex-autarca, Manuel Henrique Vieira 

de Sousa Torres, vítima de doença prolongada. -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Participou empenhadamente, enquanto deputado municipal desta Assembleia Municipal em 
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representação do PS, nos mandatos de 1980-1982, 1986-1989 e 1990-1993, em espírito de cooperação 

pela defesa de valores da democracia, colocando sempre como objetivos primordiais, nos debates e 

apreciações, os interesses das populações locais e o desenvolvimento do município de Sesimbra. --------- 

 --------- Um homem de grande rigor, de grande exigência, mas com grande capacidade de diálogo com 

todos, na intervenção política e pública local. ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------- E um grande, e de há longa data, amigo de Sesimbra, a quem o Município e a população algo 

devem, merecendo assim esta singela mas sentida homenagem. --------------------------------------------------- 

 --------- Fica entre nós a memória de um Homem que defendia os princípios básicos duma sã vivência 

democrática. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, interpretando o sentimento dos munícipes que representa, 

expressa à família e amigos, as mais sinceras condolências.”--------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar em memória do Militar da GNR Nuno 

Anes, do Agente José Pereira, e do Estudante Universitário Diogo Pereira e guardou um minuto de 

silêncio: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Morreram no passado dia 29 de Agosto, Sábado, Nuno Anes, Militar da GNR, José Pereira, 

Agente da PSP, e o seu filho Diogo Pereira, Estudante Universitário. Todos vítimas de um brutal 

homicídio que chocou a pacata Vila da Quinta do Conde. ------------------------------------------------------------- 

 --------- Esperamos que estas mortes não tenham sido em vão e que as mesmas sirvam de alerta e 

consciencialização de que o bem mais precioso que temos é a Vida. Que este não seja perdido em prol de 

disputas sejam elas de vizinhança ou familiares, perpetradas pelo ser humano, normalmente por inveja, 

vingança ou pura mesquinhez. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Como já referido, esta é uma Vila pacata em que há uma grande proximidade e quase todos se 

conhecem, a harmonia, a paz e o bem-estar devem estar presentes entre todos. ------------------------------- 

 --------- Naturalmente sempre haverá querelas mas as mesmas podem ser resolvidas, e os seus danos 

mitigados, com o diálogo e não com a violência. ------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, os Membros Eleitos na Assembleia Municipal de Sesimbra lamentam a morte e a forma 

trágica como estas aconteceram. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento deste Voto de Pesar: -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Às Famílias dos falecidos, Comando da GNR do Distrito de Setúbal, Comandante do Posto da 

GNR da Quinta do Conde, Comando da PSP do Distrito de Setúbal, Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas 

e Assembleias de Freguesia do Concelho.” ---------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Aprovou, por unanimidade, um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. João Passarinho, 

representante da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares no Conselho Municipal de Educação e 

guardou um minuto de silêncio em sua memória. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação ao Dr. Jorge Sampaio pela Atribuição do 

Prémio Nelson Mandela: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “No passado dia 24 de julho na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, por ocasião das 

comemorações anuais do Dia Internacional Nelson Mandela, Jorge Sampaio, foi galardoado e 

distinguido pela sua "contribuição excepcional", em prol da humanidade, "pautando-se pelos objectivos 

e princípios subjacentes às Nações Unidas, na esteira de Nelson Mandela, nomeadamente do seu legado 

em matéria de reconciliação, transição política e transformação social", como se pode ler no texto do 

prémio atribuído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Afirma, ainda, a imprensa escrita nacional, que na atribuição do galardão a Jorge Sampaio, 

contribuiu a sua ação como presidente da Aliança das Civilizações, entre 2007 e 2013, e enviado especial 

do secretário-geral da ONU na Luta contra a Tuberculose entre 2006 e 2012, mas também o seu 

prestígio internacional, meritório na sua ação a favor de Timor Leste e da transição pacífica em Macau, 

quando era Presidente da República. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Criado em 2014 pela Assembleia Geral da ONU, é a primeira vez que o prémio é atribuído e nós, 

eleitos desta Assembleia Municipal, não podemos, por isso, deixar de destacar o quanto a escolha honra 

todos os Portugueses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Assim, é com enorme satisfação e honra que os membros das várias forças políticas e cívicas 

representadas na Assembleia Municipal de Sesimbra aprovam saudar de forma calorosa o prestigiado 

galardoado Dr. Jorge Sampaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Dr. Jorge Sampaio; Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, Câmara Municipal de 

Sesimbra, Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia do Município.” --------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação à Delegação da Cercizimbra aos Jogos 

Mundiais Special Olympics: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Conforme se lê no site da Instituição: ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “A Cercizimbra participou na delegação portuguesa que  representou o país nos Jogos Mundiais 

Special Olympics, que decorreram de 25 de julho a 2 agosto em Los Angeles, nos EUA. ----------------------- 

 --------- Parabéns à Maria João, ao António e ao Nuno pela brilhante representação da Cercizimbra na 

Delegação Portuguesa nos Jogos Mundiais de Verão, o Special Olympics 2015 em Los Angeles! -- António 

https://www.facebook.com/SpecialOlympics
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Gonçalves ganhou a primeira medalha de ouro da natação. O nadador da Cercizimbra, nadou os 50 

Bruços em 48’19”. Estamos orgulhosos do nosso atleta!” ------------------------------------------------------------- 

 --------- Acresce dizer que a Professora Maria João Figueira, Técnica de Desporto, chefiou a delegação de 

Sesimbra, o António Gonçalves ganhou ainda a medalha de bronze nos 50m Mariposa, e a equipa de 

Basquetebol que o Nuno Marquês integrou, ficou num honroso 4º lugar.  ---------------------------------------- 

 --------- Também a AM de Sesimbra, reunida em 11 de setembro de 2015, quer saudar a Cercizimbra e os 

seus atletas pelos excelentes desempenhos e, acima de tudo, pela sua participação em representação de 

Portugal e que tão bem dignificaram o Concelho de Sesimbra. ------------------------------------------------------- 

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

 --------- Cercizimbra; Comité Olímpico de Portugal, Federação Portuguesa de Desporto Adaptado, 

Câmara Municipal de Sesimbra, Juntas e Assembleias de Freguesia do Município, Órgãos de 

Comunicação Social locais e regionais.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Moção subordinada ao título “Solidariedade para com 

os Refugiados”: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “A atual crise dos refugiados é um drama sem precedentes na história europeia pós-Segunda 

Guerra Mundial. Fugindo da guerra, da violência, da fome, da pobreza, centenas de milhar de pessoas 

procuram nos países da União Europeia apenas uma vida minimamente digna, o mais elementar dos 

direitos humanos. Muitos entre estes morrem na tentativa. ---------------------------------------------------------- 

 --------- A Europa não pode permanecer indiferente. Não pode fechar portas ou virar costas a esta 

tragédia. Esperar que uma política securitária resolva o assunto não é realista nem eticamente aceitável.

 --------- Os países europeus estão a definir posições e estratégias de acolhimento diferenciado marcadas 

por uma total abertura e uma clara envolvência das comunidades locais, mas outros porem, encerram 

fronteiras e rejeitam a sua entrada e permanência.  -------------------------------------------------------------------- 

 --------- O governo português também não pode ficar indiferente, quer pelo seu enquadramento no 

espaço europeu, quer pelo compromisso de cooperação e sentido de solidariedade para com os 

refugiados que caminham de país para país em busca de um espaço de paz. ------------------------------------ 

 --------- Estamos perante um problema de grande dimensão humana que não pode apenas envolver as 

Organizações não-governamentais, as associações, igreja ou autarquias locais, mas sim e uma 

estratégia de âmbito nacional que seja capaz de perspetivar, de forma progressiva, a plena integração 

das famílias que venham a ser acolhidas no nosso país. ---------------------------------------------------------------- 

 --------- É fundamental que sejamos capazes de criar condições dignas de vida, usufruindo de direitos 

indispensáveis a uma vida sã e humana. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Acreditamos no espírito de solidariedade que tem caraterizado o nosso país, em momentos 

críticos já vividos por muitas famílias que optaram por viver em Portugal, mas perante tamanha fuga à 

guerra, fome e abandono, é indispensável um sinal do governo para que as comunidades também se 

sintam disponíveis a cooperar.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Com este espírito a AMS, reunida a 11 de setembro delibera  -------------------------------------------- 

 ---------  - Manifestar a sua solidariedade para com os refugiados; ------------------------------------------------- 

 --------- - Apelar ao governo português para que defina uma estratégia de acolhimento aos refugiados, 

envolvendo as diferentes estruturas da sociedade portuguesa e das comunidades locais, em parceria 

com as entidades e organizações de solidariedade social. ------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Primeiro-ministro, Ministro da Solidariedade Social, Grupos Parlamentares, Câmara Municipal de 

Sesimbra, Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho de Sesimbra, ANMP, ANAFRE, Plataforma de 

Apoio aos Refugiados  (PAR), Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), Órgãos de 

Comunicação Social locais e regionais.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Os Grupos Municipais da CDU, do BE e do PSD/CDS-PP prestaram Declarações de Voto -----------  

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

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

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

 --------- Regulamento Municipal do Uso do Fogo------------------------------------------------------------------------ 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, sob proposta da Câmara Municipal, o 

Regulamento Municipal do Uso do Fogo, com a alteração do seu artigo 3º introduzindo a alínea f) com a 

seguinte redação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Período crítico” – o período durante o qual vigoram medidas e ações especiais de prevenção 

contra incêndios florestais, por força de condições meteorológicas excecionais, sendo definido por 

portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. ----------------------------------- 

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

 --------- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Procedimento Concursal para Provimento de Cargo Dirigente – Diretor de Departamento de 

Administração e Finanças – Dr. Aníbal Sardinha – Designação do Júri -------------------------------------------- 

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

aprovar a designação dos elementos do júri do procedimento concursal para provimento do cargo de 

Diretor de Departamento de Administração e Finanças abaixo indicados, por se reconhecer que tais 

elementos possuem as características exigidas no n.ºs 2 e 3 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto, nomeadamente mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal; são detentores de vasta 

experiência na área de recursos humanos e de administração autárquica, porquanto desempenham há 

vários anos funções dirigentes no Município de Almada e de consultadoria no Município de Sesimbra, e 

integraram, por diversas vezes, júris de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal e de 

dirigentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente do Júri – Dr. Pedro Luís Filipe, Diretor Municipal de Administração Geral e Finanças 

da Câmara Municipal de Almada; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1º Vogal Efetivo – Dra. Maria Manuela dos Reis Molha, Diretora de Departamento de Recursos 

Humanos da Câmara Municipal de Almada; -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2ª Vogal Efetivo – Dr. António José Escaleira, Consultor Jurídico. -----------------------------------------  

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

 --------- Tramitação de Procedimentos Concursais – Renovação do Prazo --------------------------------------- 

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

autorizar a renovação do prazo da Tramitação de Procedimentos Concursais, constantes na mesma. ----  

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

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

Sesimbra, 14 de setembro de 2015. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


