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EDITAL 
 

 

Reunião Pública da Câmara Municipal 

 

 

Alberto Manuel Martins da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Santo 

Tirso: 

 

Faz público, para efeitos das disposições conjugadas dos artigos 49º, n.º 3, 

e 54º, n.º 3, ambos do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que a 

próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, agendada para o dia 9 de 

setembro de 2021, pelas 15,00 horas, que se realizará por 

videoconferência, terá caráter público. 

Os cidadãos eleitores que pretendam assistir e/ou intervir nessa reunião, 

poderão fazê-lo, de harmonia com o previsto no n.º 3 do artigo 3.º da Lei 1-

A/2020, de 19 de março, enviando comunicação para o endereço de correio 

eletrónico santotirso@cm-stirso.pt, até 24horas antes da hora da realização 

da reunião, para intervenção através de um dos seguintes modos:   

a) Envio do áudio/vídeo/comunicação escrita para o referido endereço 

eletrónico. 

b) Caso não disponham de meios próprios para o efeito, o município 

disponibilizará esses meios, devendo inscrever-se para esse efeito, para o 

aludido endereço eletrónico ou de algum dos meios previstos no nº 5 do 

artigo 14.º do Regimento da Câmara Municipal de Santo Tirso. 

c) Inscrição para o mesmo endereço de correio eletrónico, para efeitos de 

obtenção de autorização para assistir e/ou intervir na reunião por 

videoconferência.  

Na comunicação enviada para o endereço de correio eletrónico atrás 

referido, seja qual for a modalidade de participação, os cidadãos devem 

identificar-se, através de nome, morada, número de telefone e indicar o 

assunto a tratar. 
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À inscrição e participação na reunião pública nos termos atrás definidos é 

aplicável o disposto no artigo 14.º do aludido Regimento, bem como o 

previsto no artigo 49.º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro.  

E para constar e devidos efeitos, vai o presente edital ser afixado e 

publicado nos termos legais. 

 

Santo Tirso, 27 de agosto de 2021 

 

O Presidente, 

 

Alberto Costa 

Documento assinado de forma digital 
com cartão do cidadão 
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