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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
 
 

1. COVID 19 - Plano de Emergência Económico-Social – Medidas Excecionais de Apoio à Economia 

Local – Isenção e redução de taxas municipais devidas pela ocupação de espaço público, 

publicidade, mercados municipais e feiras, ao abrigo do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020, de 10/04, 

com as alterações do Decreto-Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, e prorrogação do regime 

excecional e transitório de ocupação de espaço público para a ampliação de esplanadas 

Deliberação:  

 

 

 

2. COVID 19 - Plano de Emergência Económico-Social – Medidas Excecionais de Apoio à Economia 

Local – Suspensão dos contratos de concessão e redução das rendas relativas aos equipamentos 

concessionados pela Câmara Municipal e isenção e redução dos valores pagos pela utilização dos 

espaços no CAIES 

Deliberação:  

 

 

 

 

3. COVID 19 - Plano de Emergência Económico-Social – Medida Excecional de resposta à situação 

epidemiológica provocada pela Doença COVID 19 e ao atual estado emergência decretado pelo 

Presidente da República - Suspensão das tarifas de estacionamento público durante o período em 

que vigorar o estado de emergência e suspensão do contrato de concessão da exploração e 

gestão, em regime de concessão de serviço público de lugares e parques de estacionamento 

pagos na via pública na Vila de Sesimbra 

Deliberação:  
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4. COVID-19 - Plano de Emergência Económico-Social – Medida excecional de apoio às famílias, 

associações, IPSS e empresas, – Redução de 10% em todos os escalões da tarifa variável dos 

serviços urbanos – água, saneamento e resíduos 

Deliberação:  

 

 

 

 

5. COVID-19 - Plano de Emergência Económico-Social – Medidas excecionais de apoio alimentar a 

agregados familiares em situação de vulnerabilidade 

Deliberação:  

 

 

 

6. COVID-19 - Plano de Emergência Económico-Social – Medida excecional de implementação de 

linhas de contacto dedicadas a cidadãos, famílias e empresas. 

Deliberação:  
 
 
 
 
 
 

 ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

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