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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor António Fernando Almeida, Dinamizador 
do Associativismo e do Desporto. 

 Deliberação: 
 
 
Voto de Pesar pelo falecimento Senhor Carlos do Carmo, Cantor e Intérprete do Fado 
Português 

Deliberação: 
 
 

EXPEDIENTE 

 
1. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua primeira 

reunião da sessão ordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2020, por 
unanimidade, autorizar a adjudicação para aquisição de Serviços de 
Certificação/Auditoria das contas da Câmara Municipal, para os anos 2020, 2021 e 
2022 à firma ORA-OLIVEIRA, REIS & ASSOCIADOS, SROC, Ld.ª. 
(SGD 41.294/20/GAP) 
 
 

2. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua primeira 
reunião da sessão ordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2020, por 
unanimidade, fixar o percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem (TPDP) para vigorar no ano de 2021. 
(SGD 41.296/20/GAP) 
 
 

3. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a informar ter deliberado, na sua primeira 
reunião da sessão ordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2020, por maioria 
aprovar os documentos respeitantes às “Grandes Opções do Plano (PPI e AMR’S) e 
Orçamento 2021 – Mapa de Pessoal”. 
(SGD 41.297/20/GAP) 
 
 

4. Ofício da Assembleia Municipal de Sesimbra a remeter o Voto de Pesar pelo 
falecimento do Senhor Dinis Basílio, aprovado, por unanimidade, na sua primeira 
reunião da sessão ordinária realizada no dia 21 de dezembro de 2020. 
(SGD 41.298/20/GAP) 
 
 

5. Ofício do Presidente da Delegação da Liga dos Combatentes - Núcleo de Sesimbra, 
Senhor Carlos Batista, que ao ver terminado o mandato, agradece a esta Câmara 
Municipal todo o apoio protocolar e institucional prestado ao Núcleo de Sesimbra 
daquela instituição. 
(SGD 39.151/20/GAP) 
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6. Email do Grupo Recreativo Escola de Samba Batuque do Conde a enviar a lista dos 
novos órgãos sociais, eleitos no passado dia 7 de novembro de 2020. 
(SGD 39.280/20/DC) 

Deliberação: 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DA VICE-PRESIDENTE 

• Despachos de gestão urbana – zona oriental de 10 e 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DA CULTURA 

• Da Divisão de Cultura a informar que o Museu Marítimo de Sesimbra venceu o prémio 
Inovação e Criatividade 2020 com o projeto “Programação Participada e Inclusiva. 
Museu Marítimo de Sesimbra: Um Museu da Comunidade”, cujo anúncio foi 
realizado durante a 25.ª edição da Cerimónia dos Prémios APOM. 
(SGD 20.279/20) 
 
 
 

INFORMAÇÕES – DECISÕES DO VEREADOR DO PELOURO DE FINANÇAS E 
PATRIMÓNIO 

• Do Serviço de Contabilidade a enviar a 24.ª alteração/permutativa ao Orçamento 2020 e 
23.ª alteração/modificativa às GOP’s - ano de 2020, documentos aprovados pelo 
respetivo Vereador. 
(SGD 20.702/20) 
 
 
 

II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Reabilitação do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel – recuperação de 
aqueduto – trabalhos complementares, trabalhos a menos e prorrogação do prazo – 1.ª 
modificação objetiva de contrato – aprovação 
(SGD …/21 - Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere 

 

Deliberação: 
 
 

2. Ampliação da Escola Básica n.º 2 da Quinta do Conde – prorrogação de prazo – 7.ª 
modificação objetiva do contrato – aprovação  
(SGD   /2 -       ) 

►É proposto que a Câmara delibere  

Deliberação: 
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3. Unidade de Saúde de Sesimbra – obra – plano de trabalhos com riscos especiais (PTRE) 

– execução de pregagens e betão projetado – aprovação – ratificação (Presidente) 
(SGD 20.787/20 - Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere ratificar o despacho do Presidente de 
18.dezembro.2020 que aprovou o plano de trabalhos com riscos especiais, que 
integra o PSS na fase de obra. 

Deliberação: 
 
 
 

4. Redes pedonais e cicláveis/EN 569 – Azoia/Aldeia Nova da Azoia – suspensão dos 
trabalhos – aprovação – ratificação (Vice-Presidente) 
(SGD 20.995/20 - Vereador - Obras Municipais) 

►É proposto que a Câmara delibere proceder à ratificação da decisão de 
suspensão da obra pelo prazo 60 dias a partir do dia 22/12/2020, remetendo a data 
de reinício dos trabalhos para o próximo dia 20/02/2021. 

Deliberação: 

 

 
5. Contratação de um empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

consulta a instituições bancárias  
(SGD LLL/21 - Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere  

Deliberação: 
 
 
 

6. Tabela Tarifária dos Serviços Urbanos 2021 – manutenção 
(SGD 20.951/20 - Vereador - Administração e Finanças) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar, a manutenção do tarifário atualmente 
praticado durante o ano de 2020. 

Deliberação: 
 
 
 

7. Instalações Desportivas Municipais – tabela de taxas de utilização 2021 – atualização 
(SGD 20.964/20 - Vice-Presidente - Desporto, por motivo de férias do Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a atualização da tabela de taxas de 
utilização de instalações desportivas municipais, de forma a que os valores 
possam ser aplicados durante o ano de 2021, com início no primeiro dia útil após a 
sua aprovação. 

Deliberação: 
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8. Mercados Municipais – encerramento – aprovação – ratificação (Presidente) 

(SGD 10/21 - Presidente - Economia e Desenvolvimento local) 

►É proposto que a Câmara delibere aprovar a ratificação do despacho do Senhor 
Presidente de 11 de dezembro de 2020, o qual aprovou o funcionamento dos 
mercados municipais de Sesimbra e Quinta do Conde, a Feira da Lagoa de 
Albufeira, o Mercado Local de Produtores da Moagem de Sampaio e o Mercado de 
Levante do Largo Eusébio Leão no dia 24 de dezembro de 2020 e, o encerramento 
dos mesmos a 26 de dezembro de 2020. 

Deliberação 
 
 
 

9. Medidas de apoio ao comércio local 2020/2021 – Concurso “Em Sesimbra, Natal é no 
comércio local” – aquisição de mais cupões – aprovação – ratificação 
(SGD 15/21 - Presidente - Economia e Desenvolvimento Local) 

►É proposto que a Câmara delibere ratificar o Despacho do Senhor Presidente, de 
04 de dezembro de 2020, que aprovou a aquisição de mais 20 000 cupões 
referentes ao concurso “Em Sesimbra, Natal é no Comércio Local!”, dado a grande 
aderência verificada nesta medida de apoio ao comércio local, dinamizada pelas 
autarquias do concelho de Sesimbra. 

Deliberação 
 
 

10. Zonas fixas demarcadas de venda ambulante – rotas – lugares de venda 2021 – 
atribuição definitiva 
(SGD 20.972/20 - Vice-Presidente - Economia Local, por motivo de férias do 
Presidente) 

►É proposto que a Câmara delibere a atribuição definitiva dos lugares de venda, 
conforme ata do Ato Público que ocorreu a 29/12/2020, na sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal. 

Lista dos candidatos admitidos para o exercício de venda ambulante pelos lugares de 
trânsito – Rotas: 

 

Nº Requerente Rota Atividade 

1 Gisélia Silvestre Tomás 5 Peixe 

2 Elísio Manuel Farinha Carvalho 9 Peixe 

3 Avelino Afonso Carvalho 1 Pão 

4 Maria da Conceição O. Clímaco Pereira 1 Hortofrutícolas 

5 Maria de Fátima G. Correia Marques 2 Pão 

Por existir apenas um candidato a cada um dos lugares de trânsito, conforme 
quadro apresentado, a Comissão atribuiu diretamente os mesmos aos candidatos 
admitidos. 

Não foram atribuídas as rotas números um, dois, três, quatro, seis, sete, oito e dez, 
destinadas ao exercício da venda ambulante de peixe e a rota número dois, 
destinada a venda de produtos hortofrutícolas, por não terem sido apresentadas 
quaisquer candidaturas. 

Deliberação 
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III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
 
 

IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

1. Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  
Deliberação:  


