
MUNTCTPTO DO MONTIfO
cÂvnnn MUNICTpAL

EDITAL N.o 16212021

REUN6ES Do ExEculvo MUNrcrpAL - pERroDtzAçÃo E cALENDARtzAçÃo
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂUANN MUNICIPAL DE
MONTIJO

Considerando que nos termos do n.0 1 do artigo 40.0 do Anexo I à Lei n.o 7512013, de 12 de setembro (Estabelece o

regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de

competências do Estado paÍa as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídim do associativismo

autárquico), da qual faz parte integrante, a Câmara Municipal tem uma reunião ordinária semanal, ou quinzenal, se o

julgar conveniente. DispÕe ainda o n.0 2 do referido preceito legal que as reuniões ordinárias devem ter lugar em dia

e hora certos, sendo a sua marcação objeto de deliberação na sua primeira reuniã0..----

FAZ SABER QUE a Câmara Municipal de Montijo, na sua primeira reunião realizada em 21 de outubro de 2921,

através da proposta no 0312021, aprovou por unanimidade:-------

1. Fixar, nos termos do artigo 40.0, n.os 1e2do Anexo I à Lei n!7512013, de 12 de setembro, para os

meses de novembro e dezembro do conente ano, reuniões públicas com uma periodicidade quinzenal

sendo realizadas às quartas.feiras e nos termos seguintes:--

- Novembro: dias 3 e 17, às 20H--
- Dezembro: dias 2, 15 e 29, às 20

2' Convocar sempre que se justifique a realização de reuniões extraordinárias, obedecendo-se ao previsto

no artigo 41.0 do Anexo I à Lei n.0 7512013, de 12 de setembro.--

3. Determinar que a intervenção do público tenha lugar às 21H, intenompendo-se para o efeito os assuntos

que se encontrem em discussâ0, em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 49.0 por aplicação ex

vldo n.o 2 da mesma disposição legal, todos do Anexo I à Lei n.0 7512013,de 12 de setembro.--

Para constar, se publica este Edital e outros de igual teor que vão ser aÍixados nos lugares públicos do costume.--

Eeu, //*" -ã^--'-- Á1^',^ - , Técnica Superior afeta à Divisão de Administração

Organizacional, o subscrevi.-------
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Paços do Município de Montijo, 25 de outubro de 2021

O PRESIDENTE DACÂMARA

Nuno Ribeiro Canta
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