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E  D  I  T  A  L 

 

2.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO  

DA CÂMARA MUNICIPAL  

  

Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz, Presidente da Câmara 

Municipal de Carregal do Sal:  

 

Dando continuidade à realização de reuniões descentralizadas, TORNA-SE 

PÚBLICO que a 2.ª reunião de junho da Câmara Municipal será pública e ocorrerá no 

dia 22 de junho de 2022, pelas 17 horas e 30 minutos, na Junta de Freguesia de 

Oliveira do Conde. 

 

A realização desta reunião no dia e hora aprazados, será precedida de uma 

visita à Freguesia de Oliveira do Conde, nas tardes dos dias 20, 21 e 22 do referido 

mês de junho de 2022, entre as 14h00 e as 17h30. 

 

A reunião pública, a levar a efeito no Salão Nobre da Sede da Freguesia de Oliveira do 

Conde, terá transmissão online no portal do Município em https://cm-carregal.pt 

 

Os cidadãos que assistam online e estejam interessados em intervir no espaço 

especialmente a estes destinado, terão de fazer inscrição prévia, através de formulário 

disponibilizado no site do Município, pelo telefone 232960429, ou pelo email 

jorge.figueiredo@cm-carregal.pt , até às 12h30 do dia da reunião e de harmonia com as 

disposições do Regimento em vigor. 

 

Os cidadãos que se apresentem à reunião de Câmara, podem, se assim o 

entenderem, colocar as suas questões, de harmonia com as disposições do Regimento em 

vigor. 

 

Sempre que os cidadãos interessados pretendam solicitar esclarecimentos acerca 

de processos próprios ou sobre os quais sejam detentores de legitimidade para o efeito, 

terão de fazer, antecipadamente, a sua inscrição, até 48 horas antes da reunião de Câmara, 

com a indicação do nome, morada e o assunto a tratar, utilizando, preferencialmente, o 

formulário disponibilizado no site do Município, ou: 

a) No Gabinete de Apoio à Presidência; 

b) Através do telefone número 232960429; 

c) Por email para jorge.figueiredo@cm-carregal.pt  
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Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual 

teor que vão ser afixados por todo o Concelho, pela forma e nos lugares do costume 

(lugares de estilo) e também no portal www.cm-carregal.pt  

 

 

E eu, 

Chefe de Divisão de Administração Geral, o subscrevi. 

 

Paços do Município de Carregal do Sal, 17 de junho de 2022. 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

Paulo Catalino Ferraz. 
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