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Edital n.º 72/2021 - “DAF/SAAM” 

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

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

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do nº 1 do art.º 30º do Anexo I 

da Lei 75/2013, de 12 de Setembro conjugado com os n.ºs 5 e 7 do artigo 3.º e nº 1 do artigo 4º 

da Lei 1-A/2020, de 19 de março, nas versões atualizadas, que no dia 25 de junho (sexta-feira), 

pelas 19:00 horas, no Cineteatro Municipal João Mota, será levada a efeito uma sessão ordinária 

deste órgão autárquico, com a seguinte Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------- 

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

 --------- 2. Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva Avaliação 

e Prestação de Contas’2020 e Aplicação do Resultado Líquido do Exercício’2020; -------------------- 

 --------- 3. “Projeto Equiano” cabo submarino intercontinental de ligação entre África do Sul e 

Portugal com aterragem em Sesimbra para efeitos de instrução do procedimento previsto no 

artigo 21.º do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional – Declaração de Interesse 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 4. Acordo de financiamento da Área Metropolitana de Lisboa para o exercício das suas 

competências enquanto autoridade de transportes entre 01/01/2022 e 31/12/2029 – minuta – 

aprovação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 5. Propostas da 18.ª edição da Assembleia Municipal de Jovens. -------------------------------  

 --------- Dada a situação atual que atravessamos, os cidadãos que pretendam assistir e/ou intervir, 

deverão fazer uma inscrição prévia, nos serviços de apoio à Assembleia Municipal, pelos telefones 

nºs 212 288 688 ou 211 517 278, até às 17h00 do dia 25 de junho. ----------------------------------------- 

 --------- Serão cumpridas as regras de distanciamento e proteção individual sendo obrigatório o 

uso de máscara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Sesimbra, 14 de junho de 2021 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 

 


