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Edital n.º 17/2021 - “DAF/SAAM” 

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

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

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, que 

no dia 26 de fevereiro (sexta-feira), pelas 21:00 horas, através de videoconferência, ao abrigo do 

artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na versão atualizada, será levada a efeito uma 

sessão ordinária deste Órgão Autárquico, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------ 

 --------- 1. Apreciação da Atividade Municipal; ------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. Contrato de concessão de exploração e gestão em regime de concessão de serviço de 

lugares e parques de estacionamento pago na Vila de Sesimbra – 2ª Modificação objetiva do 

contrato – Reposição do equilíbrio financeiro; ------------------------------------------------------------------  

 --------- 3. Contratação de empréstimo a curto prazo até ao montante de 2 milhões de euros – 

condições contratuais; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 4. Atribuição do Prémio Espichel 2021.------------------------------------------------------------------ 

 --------- Atendendo ao carácter digital da sessão, as perguntas dos cidadãos/ãs interessados/as 

em intervir no “Período de intervenção aberto aos Cidadãos/ãs”, deverão ser remetidas para o 

endereço de correio eletrónico assembleia.municipal@cm-sesimbra.pt, até às 16h00 da véspera, 

dia 24 de fevereiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- As questões – que devem ser colocadas de forma concreta – podem ser remetidas por 

escrito, sendo lidas pela Mesa da Assembleia Municipal, ou serem enviadas gravadas em suporte 

vídeo com a duração máxima de três minutos, sendo nesse caso exibidas no decurso da sessão e, 

em ambas as situações, respondidas de seguida pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Saliente-se de que na eventualidade de não serem colocadas questões concretas ou de os vídeos 

ultrapassarem o tempo limite, as mesmas não serão apresentadas.  --------------------------------------- 

 --------- No referido correio eletrónico, deverá constar o nome completo e o número de 

identificação civil do/a interessado/a, autorizando a Assembleia Municipal a utilizar esses dados 

expressamente para fins de registo informático e tratamento administrativo, bem como para 

identificação do/a interessado/a na divulgação da reunião no endereço 

https://www.youtube.com/user/CMSesimbra. ------------------------------------------------------------------- 

 --------- Quaisquer questões adicionais poderão ser esclarecidas mediante contato telefónico com 

os serviços da Assembleia Municipal, através do nºs 212 288 688 ou 211 517 278. -------------------- 

https://www.youtube.com/user/CMSesimbra
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 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

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

 
Sesimbra, 17 de fevereiro de 2021 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 

 


