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Edital n.º 158/2017 - “GAP/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 15 de dezembro de 

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

 --------- Apreciou o pedido de suspensão da Deputada Municipal Vanessa Sousa pelo período de 260 

dias - até ao fim do mês de agosto de 2018  ------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou por unanimidade alterar a organização da sessão no sentido do 1.º ponto da Ordem 

de Trabalhos – Apreciação da Atividade Municipal - passar para a próxima sessão ordinária a realizar em 

fevereiro de 2018, e dispensar da presente sessão o Período de Antes da Ordem do Dia. --------------------  

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

 --------- Neste período interveio a Cidadã Albertina Oliveira sobre assuntos relacionados com a causa 

animal, e a Cidadã Guilhermina Ruivo sobre a Estrada Municipal e o saneamento na localidade da Azoia.

 --------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2018 – Mapa de Pessoal; ------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal, estando presentes 23 eleitos no ato da votação, aprovou, sob proposta 

da Câmara Municipal, por maioria, com 14 votos a favor (12 CDU e 2 PPD/PSD.CDS-PP) e 9 votos contra 

(6 PS, 2 MSU e 1 BE) as Grandes Opções do Plano (PPI e AMR´S) e Orçamento’2018 – Mapa de Pessoal.  

 --------- Os Grupos Municipais da CDU, PS, PPD/PSD.CDS-PP, MSU e BE prestaram Declarações de 

Voto.  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 19 de dezembro de 2017. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


