
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N.º 2/AM/2021 


PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO NAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA 


MUNICIPAL REALIZADAS POR VIDEOCONFERÊNCIA 


Ana Maria Férias Paixão Duarte, Presidente da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

torna público que o período de intervenção do público nas sessões públicas da Assembleia 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, realizadas por videoconferência, na sequência da pandemia 

provocada pela doença COVID-19, é assegurado, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 1

A/2020, de 19 de março, na sua atual redação, por uma das seguintes formas: 

a) 	 Envio pelos munícipes aos serviços de apoio à Assembleia Municipal, através do seguinte 

endereço de e~mail amrm@cm-reguengos-monsaraz.pt até às 14 hor.as do dia útil 

imediatamente anterior ao dia da realização da sessão da Assembleia Municipal da 

respetiva comunicação previamente gravada que pretendam realizar. 

No e-mail de envio da intervenção, o munícipe deverá proceder à sua identificação 

através da indicação do nome completo e número de identificação civil. 

Quando os munícipes não disponham de meios próprios para o efeito, com respeito 

pelas regras de distanciamento social e demais orientações da Direção-Geral da Saúde 

(DGS) em vigor, o Serviço de Tecnologias da Informação encontra-se disponível para 

apoiar na referida gravação a realizar nas instalações da autarquia. 

O pedido de apoio deverá ser solicitado para o endereço de e-mail amrm@cm

reguengos-monsaraz.pt 

b) 	 Em alternativa, os munícipes que pretendam intervir no período destinado à intervenção 

do público na própria reunião, poderão, também, manifestar essa intenção junto dos 

serviços de apoio aos órgãos autárquicos através do email amrm@cm-reguengos

monsaraz.pt até às 14 horas do dia útil imediatamente anterior ao dia da realização da 

sessão da Assembleia Municipal respetiva. 

No dia seguinte, os serviços de Tecnologias da Informação enviarão link e respetiva 

credencial para acesso à sessão da Assembleia Municipal. 

Página 1 de 2 	 Município de Reguengos de Monsaraz 1Câmara Municipal 1 
Praça da Liberdade 1 Apaitado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

TeL (+351) 266 508 040 i Fax. (+351) 266 508 059 
geral@crn~reguengos~rnonsaraz.pt ~ www. cm~reguengos~rnonsaraz.pt 

mailto:geral@crn~reguengos~rnonsaraz.pt
http:monsaraz.pt
http:reguengos-monsaraz.pt
mailto:amrm@cm-reguengos-monsaraz.pt


REGUENG@S
DE MONSARAZ 

Reguengos de Monsaraz, 12 de fevereiro de 2021 


José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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