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Edital n.º 22 /2017 - “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 fevereiro de 

2017, tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do artigo 50.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, reconhecendo a urgência de deliberação, integrar como ponto 5 da Ordem de Trabalhos, o 

assunto “ECO TRANSFERÊNCIA E ECOCENTRO – REGULARIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO – PINHAL DO 

CABEDAL – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL”. --------------------------------------------- 

 --------- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, as atas das sessões ordinárias de 15 de abril e 28 de junho, ambas 

de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação sobre o Dia Internacional da Mulher:

 --------- “O Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de março, será sempre assinalado com saudações, 

manifestações, debates ou conferências que dão destaque aos problemas, anseios e direitos das 

mulheres. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- É verdade que as mulheres, de forma coletiva ou individual, têm dado voz aos seus problemas e 

afirmado as suas capacidades e competências, na vida social, política, cultural e empresarial, mas na 

realidade as desigualdades ainda hoje são evidentes, nos diferentes campos da sociedade portuguesa e 

no mundo em geral.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A igualdade de oportunidades entre mulheres e homens é essencial para o desenvolvimento das 

sociedades, assenta no respeito pelos direitos humanos, sendo um elemento vital para a democracia.  -- 

 --------- Reconhecemos que ainda hoje, no mundo do trabalho, a mulher surge com índices mais elevados 

de desemprego e com disparidades salariais desvantajosas que são injustificáveis. ---------------------------- 

 --------- Mesmo no campo do dirigismo associativo, em qualquer uma das suas vertentes - sociais, 

culturais ou desportivas, a sua intervenção ainda é muito insuficiente face ao que globalmente podemos 

desejar.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Neste enunciado de desvantagens, também teremos de focar o campo político, mesmo ao nível 

autárquico, onde as lideranças femininas são ainda escassas face ao número global de líderes nos 

diferentes órgãos autárquicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- É um compromisso, para todos e todas nós, cooperar na criação de condições para que a 
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participação das mulheres seja mais efetiva nomeadamente aos níveis de decisão na vida pública e 

politica.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- E no momento em que se comemoram os 40 anos do Poder Local Democrático, reafirmamos a 

nossa a saudação a todas as mulheres portuguesas, e em especial às sesimbrenses, pelo seu empenho 

nas conquistas de novos caminhos a favor da sua emancipação e do reconhecimento do seu contributo 

para uma sociedade melhor, porque mais justa, igualitária e fraterna. -------------------------------------------- 

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

 --------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República ---------------------------------------------------------- 

 --------- Primeiro-ministro ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Movimento Democrático de Mulheres ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Departamento Nacional das Mulheres Socialistas ------------------------------------------------------------- 

 --------- Movimento das Mulheres Social-Democratas ------------------------------------------------------------------ 

 --------- Comunicação Social Local e Regional.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Deliberou por unanimidade, após concordância do Grupo Municipal proponente, baixar a 

Recomendação à Câmara Municipal com o Título “Contratação pública” à Comissão de Líderes dos 

Grupos Municipais e à Comissão de Finanças Municipais e Administração Autárquica. --------------------- 

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

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

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

 --------- Contratação de Empréstimo de curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros para o ano 

de 2017------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sesimbra, autorizar a contratação de um Empréstimo de curto prazo até ao montante de 2 milhões de 

euros com o Banco BPI, nas condições constantes do relatório de análise de propostas, o qual se destina 

a ser utilizado no decorrer de 2017 para suprimento de eventuais dificuldades de liquidez de tesouraria 

que geralmente se verificam nos primeiros quatro meses de cada ano económico. ---------------------------- 
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 --------- 3º Ponto da Ordem de Trabalhos --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 40 Anos do Poder Local Democrático ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de comemoração dos 

“40 anos do Poder Local Democrático”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --------- Atribuição do Prémio Espichel 2017 ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------  A Assembleia Municipal deliberou, nos termos do n.º 3 do art.º 7.º do Regulamento do Prémio 

Espichel, atribuir o Prémio Espichel 2017 à Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Sesimbra na “Área Social e Profissional” e ao Grupo Desportivo de Sesimbra na área “Desporto”. ------- 

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

 --------- Eco transferência e Ecocentro – Regularização da instalação – Pinhal do Cabedal – 

Reconhecimento de interesse público municipal ----------------------------------------------------------------------- 

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

reconhecer o interesse público municipal na regularização da instalação – Eco-Transferência e 

Ecocentro, sito no Pinhal do Cabedal, Freguesia do Castelo, deste Concelho, com os fundamentos 

elencados na proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 20 de fevereiro de 2017. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


