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Edital n.º 27/2018 - “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 extraordinária realizada no dia 16 de março de 

2018, tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Líderes dos Grupos Municipais, alterar a Ordem de Trabalhos da presente sessão extraordinária, 

transitando os pontos 3 “Regimento da Assembleia Municipal de Sesimbra” e 4 “Eleição dos 

Coordenadores das Comissões” para a sessão ordinária a realizar no mês de abril. A Ordem de Trabalhos 

da presente sessão ficou do seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 1. Aquisição de comunicações fixas e móveis de voz para a Câmara Municipal de Sesimbra – 

abertura de procedimento;  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2. Contratação de empréstimo a longo prazo até ao montante de 1 milhão e duzentos mil euros 

destinado a financiar a aquisição de equipamento circulante; ------------------------------------------------------- 

 --------- 3. Regulamento Provisório do Conselho Municipal de Segurança; ---------------------------------------- 

 --------- 4. Designação de um representante das Juntas de Freguesia para integrar a Comissão Municipal 

de Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 5. Designação de 5 cidadãos de reconhecida idoneidade para integrar o Conselho Municipal de 

Segurança.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Aprovou por unanimidade o Voto de Pesar pelo assassinato de Marielle Franco, que se passa a 

transcrever e guardou um minuto de silêncio em sua memória: --------------------------------------------------- 

 --------- “A socióloga e vereadora Marielle Franco, de 38 anos de idade, foi recentemente assassinada no 

Bairro da Lapa, na zona central do Rio de Janeiro, na sequência de denúncias de violações de direitos 

humanos e de violência militar sobre mulheres negras e sobre moradores das favelas e das periferias.  - 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida nesta sexta-feira, 16 de Março de 2018, associa-se 

às manifestações de condenação deste atentado contra a democracia por intermédio de um voto de 

pesar e manifesta a sua preocupação perante os atos de violência e crimes políticos que aumentam de 

dia para dia no Brasil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Dar conhecimento à Embaixada do Brasil em Portugal e ao Ministro dos Negócios Estrangeiros.” 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Saudação subordinada ao título “8 de março” que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- “O Dia Internacional da Mulher foi comemorado pela primeira vez em 1911 na sequência da 

proposta de Clara Zetkins em 1910, na Conferência de Mulheres, em Copenhaga. Mas só em 1975 a data 

do 8 de março é consagrada pela ONU como Dia Internacional das Mulheres. Portugal, que 

recentemente havia saído de uma ditadura, comemorou também em 1975, pela primeira vez, o Dia 

Internacional da Mulher em liberdade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Quatro décadas de democracia permitiram avanços notáveis na luta pela igualdade entre 

homens e mulheres. Do direito de voto à entrada das mulheres nas Forças Armadas, das diversas 

revisões do Código Civil que igualaram o estatuto entre mulheres e homens no casamento ao direito ao 

aborto e à autodeterminação sexual, das medidas para conciliação entre trabalho e família à entrada 

massiva das mulheres na educação ou no mundo do trabalho, foram inúmeras as conquistas que ficarão 

para sempre marcadas na história da luta das mulheres.  ------------------------------------------------------------- 

 --------- Contudo, estas quatro décadas não chegaram para derrubar a opressão secular do sistema 

patriarcal e eliminar o estatuto de menoridade e subalternização das mulheres na sociedade Portuguesa.

 --------- A universalização da educação que conduziu à existência, atualmente, de mais mulheres do que 

homens no ensino superior e diplomadas, não teve reflexo nos cargos e funções que as mulheres 

ocupam. As escolhas escolares e profissionais continuam a ser condicionadas pelos estereótipos de 

género e continuam a verificar-se desigualdades no acesso ao emprego e especialmente a cargos de 

chefia e liderança.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A entrada massiva das mulheres no mundo trabalho não se refletiu na igualdade salarial nem 

tão pouco na capacidade de combater a vulnerabilidade, sempre maior, das mulheres, à precariedade, à 

pobreza e à exclusão social.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Lei da Paridade permitiu a participação de mulheres nas autarquias e no Parlamento, mas 

pouco. A proporção de mulheres em cargos políticos é ainda extremamente reduzida. Em 42 anos de 

democracia houve 34 mulheres ministras e 484 homens. No Parlamento, a proporção atual de mulheres 

é de 37,4%. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A consagração da violência doméstica, da violência no namoro e da violação como crimes 

públicos teve o mérito de incentivar as queixas e denúncias, mas não se revelou capaz de eliminar estas 

que são as formas mais extremas de opressão, dominação e submissão das mulheres. A cada dia que 

passa em Portugal, duas mulheres, em média, são violadas. As denúncias de violência doméstica e no 

namoro aumentam consistentemente todos os anos e a violência doméstica ainda é o crime que mais 

mata em Portugal. Em 14 anos, 472 mulheres foram assassinadas pelos maridos, companheiros, 

namorados, em relações presentes ou passadas. ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- É impossível ignorar que vivemos ainda numa sociedade profundamente desigual, marcada 



 
Assembleia Municipal de Sesimbra 

 

 

Assunto: Edital da Assembleia 
Municipal  
AMS -19/00 

Página 3 de 8 

 
 

pelos estereótipos de género, pelo sexismo e por múltiplas discriminações. -------------------------------------- 

 --------- Por tudo isto, o 8 de março representa muito mais do que um marco simbólico da história da luta 

das mulheres. Significa sobretudo, uma exigência do presente na defesa do Direito Humano 

Fundamental que é a Igualdade.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 16 de março de 2018, saúda o 8 de março e 

lembra a importância de o assinalar. Contra todos os conservadorismos e opressões, pela liberdade e 

pela afirmação dos direitos das mulheres, a Assembleia Municipal de Sesimbra apoia o amplo 

movimento de partidos, sindicatos e movimentos sociais que estão na luta pela defesa das reivindicações 

emancipatórias das mulheres por uma sociedade mais justa e igualitária. ---------------------------------------- 

 --------- 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 PPD/PSD.CDS-PP prestou Declaração de Voto. ----------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Saudação subordinada ao título “Congresso Nacional da 

ANAFRE” que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Realizou-se na cidade de Viseu nos passados dias 26, 27, e 28 de janeiro do corrente ano, o XVI 

Congresso Nacional da Associação Nacional de Freguesias, ANAFRE com o lema “Somos Portugal 

Inteiro”, onde se perspetivou a atuação das autarquias para os próximos quatro anos.  ---------------------- 

 --------- Durante estes três dias, os cerca de 1200 delegados elegeram os novos órgãos sociais da 

Associação e debateram temas importantes para as freguesias e para as populações. ------------------------ 

 --------- Em debate estiveram quatro eixos: descentralização de competências; revisão da Lei das 

Finanças Locais; nova lei-quadro de criação, modificação e extinção de autarquias; alteração do estatuto 

do eleito local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Entre as 22 moções apresentadas e aprovadas por maioria, os autarcas de todo o País 

contestam, por exemplo, «o encerramento de estações dos CTT» e exigem a «reversão da privatização» 

da empresa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Num outro documento, os congressistas voltaram a recomendar ao Governo e à Assembleia da 

República que legisle rapidamente no sentido de «reverter a efetiva extinção de freguesias operada pela 

“reorganização” em todos os casos em que não tenha existido consenso nos órgãos deliberativos 

chamados a pronunciar-se e não haja oposição expressa pelos atuais órgãos». --------------------------------- 

 --------- Assim a Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida em 16 Março de 2018 delibera: --------------- 

 --------- Saudar a ANAFRE pela valorização das freguesias no sentido da reabertura do processo de 
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reorganização territorial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Felicitar os novos órgãos sociais da associação. --------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Presidente da República; Presidente da Assembleia da República; Ministro da Administração 

Interna; Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Associação Nacional de Municípios 

Portugueses; ANAFRE; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de Freguesia do Concelho; 

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

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Saudação a Vasco Mendes que a seguir se transcreve: ------------ 

 --------- “A Assembleia Municipal de Sesimbra entende fazer uma homenagem justa a Vasco Mendes, do 

Grupo Desportivo União da Azoia, pelo seu título conquistado como Campeão Ibérico Masculino de 

orientação pedestre, no escalão H16, no passado mês de Janeiro, em Ávila/Espanha.------------------------- 

 --------- Saudamos este atleta pelo reconhecimento, capacidade de entrega e esforço, desejando os 

maiores sucessos para a sua carreira, bem como para o Clube que representa e a todos os que são 

próximos e que apoiam com todas as necessidades e condições. ---------------------------------------------------- 

 --------- Que o Seu sucesso também dignifique o Concelho de Sesimbra.” ----------------------------------------- 

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

 --------- Atleta e ao Clube que representa; Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas e Assembleias de 

Freguesia do Concelho; Comunicação Social Local e Regional.” ------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Saudação sob o título “Dia Internacional da Mulher” que se 

passa a transcrever: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “Passado mais de um século da proclamação deste dia, a igualdade consagrada nas leis está 

longe de se refletir na vida da maioria das mulheres, e por isso o dia 8 de março continua ainda a ser 

importante pela defesa dos direitos e emancipação das mulheres. ------------------------------------------------- 

 --------- Para que a igualdade seja uma realidade no quotidiano das mulheres, enquanto trabalhadoras, 

cidadãs e mães, é necessário acabar com as causas das desigualdades, nomeadamente, na 

intensificação da exploração laboral, no incumprimento dos direitos de maternidade e paternidade, nas 

insuficientes respostas do Estado, em especial naquelas que são as suas funções sociais. -------------------- 

 --------- Ainda hoje essas desigualdades são evidentes na nossa sociedade e tanto assim que, a diferença 

salarial entre mulheres e homens atinge os 19,9%, ou seja, para ganhar o mesmo que os homens, as 

mulheres teriam de trabalhar mais 73 dias no ano. É urgente garantir a igualdade salarial através da 

valorização dos salários de todos os trabalhadores. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- É um facto que as mulheres constituem a maioria dos trabalhadores com menos de 35 anos em 

situação de vínculo precário de trabalho, assim como a circunstância de hoje em dia, a idade média com 
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que as mulheres em Portugal têm o primeiro filho, ser de 30,3 anos. ----------------------------------------------- 

 --------- Também é verdade que, cada vez mais mulheres têm horários de trabalho que implicam 

ocuparem os fins de semana, facto que dificulta sobremaneira a conciliação do trabalho com a vida 

familiar e pessoal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Também no Poder Local, é bem visível a grande desigualdade nos diferentes cargos autárquicos 

quer nos órgãos deliberativos, quer nos executivos. --------------------------------------------------------------------- 

 --------- É igualmente importante salientar que a formação académica identifica as mulheres com um 

valor percentual superior ao dos homens, embora a realidade ateste que não ocupam os lugares de 

liderança nas empresas ou nos conselhos de administração. --------------------------------------------------------- 

 --------- Continuamos a viver uma nota negativa nos diferentes setores da sociedade, mas a realidade é 

que são ainda as mulheres quem permanece em maior número na população analfabeta, num claro 

efeito geracional que remete para um passado em que o privilégio da educação era concedido aos 

indivíduos do sexo masculino.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- A Revolução de Abril de 1974 mostrou como a desigualdade não é inevitável nem é uma 

fatalidade. Trouxe profundos avanços na vida das mulheres portuguesas. Alterou-se o seu estatuto na 

família, no trabalho, na sociedade. Abriram-se caminhos para a valorização da participação das 

mulheres nos mais diversos domínios. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Cumpre ainda não esquecer o fenómeno da violência doméstica, que embora afetando homens e 

mulheres, têm particular incidência e repercussão no sexo feminino. ---------------------------------------------- 

 --------- A consagração da violência doméstica, da violência no namoro e da violação como crimes 

públicos teve o mérito de incentivar as queixas e denúncias, mas não se revelou capaz de eliminar estas 

que são as formas mais extremas de opressão, dominação e submissão das mulheres. A cada dia que 

passa em Portugal, duas mulheres, em média, são violadas. As denúncias de violência doméstica e no 

namoro aumentam consistentemente todos os anos e a violência doméstica ainda é o crime que mais 

mata em Portugal. Em 14 anos, 472 mulheres foram assassinadas pelos maridos, companheiros, 

namorados, em relações presentes ou passadas, o que se afigura inaceitável! ---------------------------------- 

 --------- Por tudo isto, torna-se ainda necessário comemorar o Dia Internacional da Mulher, enquanto 

alerta para os valores da sociedade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra, reunida a 16 de março, saúda todas as mulheres e em 

especial as sesimbrenses, convicta que o princípio da dignidade social é fundamental numa sociedade de 

justiça e igualdade em benefício do desenvolvimento do País e do Município de Sesimbra. ------------------ 

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

 --------- Grupos Parlamentares da Assembleia da República; Primeiro-ministro; Movimento Democrático 
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de Mulheres; Departamento Nacional das Mulheres Socialistas; Movimento das Mulheres Social-

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

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

Comissão de Líderes dos Grupos Municipais, a Moção subordinada ao tema “Pela Construção do 

Hospital do Seixal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a Recomendação à Câmara Municipal de Sesimbra sob o tema 

“Pela defesa de instalações dignas para os trabalhadores do Município ” cujo conteúdo é o seguinte: 

 --------- “A recente visita dos eleitos aos diferentes serviços da Autarquia, revelou que muitos desses 

serviços não reúnem as condições adequadas para os seus trabalhadores, existindo inclusive alguns 

locais de trabalho exíguos e sobrelotados. --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Sobre as autarquias locais, enquanto pessoas coletivas públicas pertencente à Administração 

Autónoma, pela relação de proximidade privilegiada com os cidadãos, recai o especial dever de dar uma 

imagem de cumprimento escrupuloso da legislação laboral aplicável. --------------------------------------------- 

 --------- A Câmara Municipal de Sesimbra, enquanto entidade pública, deve zelar pela promoção 

humana, profissional e social dos seus trabalhadores, proporcionando-lhes boas condições de trabalho, 

tanto do ponto de vista físico como moral, contribuindo dessa forma para o seu bem-estar. ---------------- 

 --------- Com a necessidade de cumprimento de tais deveres, mais urgente se torna levar a cabo um 

estudo de viabilidade financeira de construção de um novo edifício que agregue os diferentes Serviços, 

que tenha em consideração os atuais custos de manutenção, arrendamento e demais encargos fixos a 

cargo da Autarquia, bem como o retorno financeiro decorrente de uma eventual alienação de 

instalações próprias do Município atualmente ocupadas. ------------------------------------------------------------- 

 --------- Ao mesmo tempo, não queremos deixar de valorizar e enaltecer o trabalho e dedicação que os 

trabalhadores da Câmara têm demonstrado, quer no desempenho das suas funções, quer no sentido de 

missão de serviço publico, que mesmo perante as dificuldades, num trabalho de proximidade, têm 

conseguido dar resposta às necessidades e levado a cabo os objetivos do município e que muito tem 

contribuído para promover a imagem do concelho de Sesimbra. ---------------------------------------------------- 

 --------- Face ao exposto, a Assembleia a Municipal de Sesimbra, reunida em 16/03/2018, delibera 

recomendar à Câmara Municipal de Sesimbra que proceda a um estudo de viabilidade financeira de 

construção de um novo edifício com a finalidade de agregar os diferentes serviços e, por essa via, 

melhorar as condições de trabalho de muitos dos seus trabalhadores.” ------------------------------------------- 

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

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

 --------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- 1º Ponto da Ordem de Trabalhos ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Aquisição de comunicações fixas e móveis de voz para a Câmara Municipal de Sesimbra – 

abertura de procedimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal, autorizar a abertura de procedimento para a aquisição de comunicações fixas e móveis de 

voz para a Câmara Municipal de Sesimbra, tendo em conta que a assunção do respetivo compromisso 

não está previsto nas GOP’s, o valor, cerca de 447.009,12 (+ IVA, ser superior ao montante delegado 

pela Assembleia Municipal no Presidente da Câmara Municipal e por se tratar de um compromisso 

plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- Contratação de empréstimo a longo prazo até ao montante de 1 milhão e duzentos mil euros 

destinado a financiar a aquisição de equipamento circulante; ------------------------------------------------------  

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

Municipal, autorizar a contratação de um empréstimo a longo prazo até ao montante de 1 milhão e 

duzentos mil euros com a Caixa Geral de Depósitos, nas condições constantes do relatório de análise de 

propostas, o qual se destina a financiar parte dos custos globais relativos a aquisição de equipamento 

circulante conforme inscrito nas Grandes Opções do Plano vigentes na GOP 11 01 2007/188.1, código 

orçamental 0601/07010601. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Regulamento Provisório do Conselho Municipal de Segurança; -----------------------------------------  

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

Líderes dos Grupos Municipais, aprovar o Regulamento Provisório do Conselho Municipal de Segurança. 

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

 --------- Designação de um representante das Juntas de Freguesia para integrar a Comissão Municipal 

de Proteção Civil; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra elegeu por escrutínio secreto e por maioria, a Presidente 

da Junta de Freguesia de Santiago, Laura Pinto Correia, para integrar a Comissão Municipal de Proteção 

Civil. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --------- Designação de 5 cidadãos de reconhecida idoneidade para integrar o Conselho Municipal de 

Segurança; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- A Assembleia Municipal de Sesimbra designou por escrutínio secreto e por unanimidade, os 

seguintes cidadãos de reconhecida idoneidade para integrar o Conselho Municipal de Segurança: ------- 

 --------- André Filipe Mosca Antunes; António José Saloio Paixão; Manuel Dias Marinho; Maria da 

Conceição dos Santos Lopes Osório, e António José Proença Churro. ----------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 19 de março de 2018. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


