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Edital n.º 110/2020 - “DAF/SAAM” 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 19.º do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal, reunida em sessão extraordinária no Cineteatro Municipal João 

Mota no dia 30 de julho de 2020, tomou as seguintes deliberações: -----------------------------------------------  

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

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

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

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

 --------- Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel, no Cabo Espichel – concessão de exploração, 

fixação das respetivas condições gerais e autorização de delegação de competências no Turismo de 

Portugal, IP para a dinamização e tramitação do respetivo procedimento de concurso público. ---------  

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

unanimidade, autorizar a celebração de contrato de delegação de competências com o Turismo de 

Portugal, IP para aquela entidade, elaborar e aprovar as peças do procedimento do concurso de 

concessão de exploração da Ala Norte do “Santuário da Nossa Senhora do Cabo”, no Cabo Espichel, 

Sesimbra, em respeito pelas condições gerais fixadas pela Assembleia Municipal, bem como proceder à 

abertura e divulgação do Concurso Público, conduzir e tramitar o procedimento e tomar a decisão de 

adjudicação, conforme minuta anexa à proposta. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Contratação do Empréstimo de Longo Prazo (8 anos) até 1.398.000 euros (um milhão 

trezentos e noventa e oito mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal adiou, sob proposta da Câmara Municipal, a apreciação e deliberação 

deste assunto para uma sessão a realizar em setembro de 2020. ---------------------------------------------------  

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

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

Sesimbra, 31 de julho de 2020. 

A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


