
MUNrCíPrO DO MONTIIO
CÂ|VTAR,/\ MUNICIPAL

EDTTAL N.o 22412021

NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO.

TORNA PÚBLICO, nos termos do n.o 7 do artigo 17J do Regimento da Câmara Municipal

conjugado com o n.o 4 do artigo 40.o e do n.o 3 do artigo 49.o do Anexo I à Lei n.o 75/7013, de

12 de setembro, e considerando as medidas anunciadas para controte da pandemia, no dia 21

de dezembro, peto S.E. o Primeiro Ministro na sequência de reunião extraordináila do Conselho

de Ministros, antecipando o período de contenção a partir da 00:00 horas do dia 25 de dezembro

de 2021, que a reunião ordinária pública do executivo municipal agendada para o próximo

dia 29 de dezembro realizar'se-á no Cinema-Teatro Joaquim d' Almeida, mantendo-se a hora

da sua reatização.

MAIS TORNA PÚBLICO, que nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 2 e no n.o 3 do artigo

49.o do Anexo I à Lei n." 75 /2013, de 1 2 de setembro, a participação do púbtico será de forma

presencial, sendo recomendado que seja feito apenas na medida do estritamente necessário e

cumprindo as regras e demais orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) em vigor.

Para constar se pubtica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares

púbticos do costume.

Paços do Município de Montijo, 23 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Ribeiro Canta



MUNtctPIO DO MONTIfO
cÂmnnn MuNrcrPAL

PRESIDÊNCÌA

DESPACHO

RruNrÕrs oRorNÁnrns oa cÂ,uaRA MUNIcIPAL

alremçÃo Do LocAL DA REALrznçÃo

Nos termos do n.o 7 do artigo 12.o do Regimento da Câmara Municipat conjugado com o

n.o 4 do artigo 40.o e do n.o 3 do artigo 49J do Anexo I à Lei n.'7512013, de 12 de

setembro, e considerando as medidas anunciadas para controle da pandemia, no dia 21

de dezembro, peto S.E. o Primeiro Ministro na sequência de reunião extraordinária do

Conselho de Ministros, antecipando o período de contenção a partir da 00:00 horas do dia

25 de dezembro de 2021, DETERMINO, que a reunião ordinária púbtica do executivo

municipal agendada para o próximo dia 29 de dezembro seja realizada no Cinema-

Teatro Joaquim d' Almeida, mantendo-se a hora da sua reatização.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.o 2 e no n.o 3 do artigo 49.o do Anexo I à Lei

n." 75/2013, de 12 de setembro, a participação do público será de forma presencia[,

sendo recomendado que seja feito apenas na medida do estritamente necessário e

cumprindo as regras e demais orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) em vigor.

Pubtique-se a informação constante do presente despacho em Editat afixado nos lugares

de estito durante 5 dos 10 dias subsequentes à tomada da decisão, bem como no sítio da

lnternet do município, em conformidade com o disposto no artigo 56.o do Anexo I à Lei

n.'75/2013, de 12 de setembro.

Paços do Município de Montijo, T3 de dezembro de 2071

O PRE IDENTE DA CAMARA

Nuno Ribeiro Canta


