
 

EDITAL 
Nº 86/GAOA/2018 

 
Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito, Presidente da Câmara Municipal de Paços de 
Ferreira: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ao abrigo do disposto nas alíneas b) e t) do n.º 1 do artigo 35.º e para cumprimento do disposto 
no n.º 4 do artigo 40.º, ambos do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro TORNA PÚBLICO que a Câmara Municipal de Paços de 
Ferreira, em reunião ordinária pública mensal realizada no dia 15 de novembro de 2018, 
deliberou, por maioria: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Manter a periocidade quinzenal, dentro de cada mês, das reuniões ordinárias deste órgão 
executivo, conforme deliberado na primeira reunião deste Executivo Municipal; --------------- 

b) Alterar, para futuro, o dia e hora de realização das mesmas, nos seguintes termos: ----------- 

b.1) As reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Paços de Ferreira passam a realizar-se 
à terça feira, pelas 10:00 horas (a.m.), na primeira, terceira e, caso exista, quinta 
semana de cada mês, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, no edifício dos Paços 
do Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b.2) Sempre que o dia de reunião ordinária coincida com feriado, tolerância de ponto ou 
equiparado, a reunião terá lugar no primeiro dia útil que imediatamente se lhe seguir, 
à mesma hora e local indicados na alínea anterior, a menos que, o Executivo Municipal 
expressamente delibere a sua realização em dia diferente; ----------------------------------- 

c) Manter como pública a segunda reunião ordinária de cada mês, onde o público poderá 
intervir, imediatamente antes do período de “antes da ordem do dia”. --------------------------- 

d) Alterar a redação do n.º 2 do artigo 1.º do Regimento da Câmara Municipal, aprovado na 
referida reunião de 25 de outubro de 2017, de forma a que, onde consta “As reuniões 
realizam-se, por norma, à quinta feira, pelas 17:00 horas (p.m.), na primeira, terceira e, caso 
exista, quinta semana de cada mês.”, passe a constar “As reuniões realizam-se, por norma, 
à terça feira, pelas 10:00 horas (a.m.), na primeira, terceira e, caso exista, quinta semana de 
cada mês.”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos de estilo, durante cinco dos dez dias subsequentes à tomada daquela deliberação, e 
constar, em permanência, no sítio da Internet deste município, em www.pacosdeferreira.pt, 
considerando-se convocados todos os membros da Câmara Municipal. --------------------------------- 

Paços do Município de Paços de Ferreira, 16 de novembro de 2018. ------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
_____________________________ 

(Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito) 

http://www.pacosdeferreira.pt/

