
 
 

 

 

 

REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

 

 

Artigo 1.º 

(REUNIÕES) 

1. As reuniões da Câmara realizam-se habitualmente no Salão Nobre do edifício dos 

Paços do Concelho, podendo realizar-se noutros locais, quando assim for 

previamente deliberado. 

2. As reuniões ordinárias têm lugar à segunda e quarta Segundas-Feiras de cada 

mês, iniciando-se às 09,30 horas. 

3. A data da reunião que coincida com dia feriado transfere-se para o dia útil 

imediatamente seguinte. 

4. A primeira reunião ordinária de cada mês é pública. 

5. Os responsáveis pelos diversos serviços deverão estar presentes às reuniões da 

Câmara quando convocados pelo presidente e pelo período de tempo necessário 

à prestação de esclarecimentos sobre os assuntos que motivaram a sua 

convocação. 

6. As reuniões são secretariadas por trabalhador designado pelo Presidente da 

Câmara. 

 

Artigo 2.º 

(ORDEM DO DIA) 

Juntamente com a ordem do dia deverão ser disponibilizados aos membros da Câmara, 

em suporte digital, os documentos que os habilitem a participar na discussão das 

matérias dela constantes. 

 

 



 
Artigo 3.º 

(INTERVENÇÃO DO PÚBLICO) 

1. Na primeira reunião ordinária de cada mês o período de antes da ordem do dia 

incluirá um período para intervenção aberta ao público com a duração máxima de 

trinta minutos. 

2. Os cidadãos interessados em intervir para solicitar esclarecimentos terão de fazer, 

antecipadamente, a sua inscrição junto do Gabinete de Apoio à Presidência, 

procedendo à sua identificação e à concreta menção do assunto a tratar. 

3. O período de intervenção do público será distribuído pelos inscritos, pela ordem 

da respetiva inscrição, não podendo cada intervenção exceder cinco minutos. 

 

Artigo 4.º 

(SEQUÊNCIA DAS REUNIÕES) 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o período de antes da ordem do dia 

destina-se à análise e discussão de assuntos gerais de interesse da autarquia. 

2. No período da ordem do dia, o Presidente da Câmara submete a apreciação e 

deliberação os assuntos nela incluídos. 

 

Artigo 5.º 

(NORMAS SUBSIDIÁRIAS) 

Em tudo o que não estiver previsto no presente regimento aplica-se o disposto nas Leis 

n.ºs 169/99, de 18 de setembro, e 75/2013, de 12 de setembro, e, no que nestas não for 

especialmente regulado, o disposto no Código de Procedimento Administrativo. 

 

Artigo 6.º 

(ENTRADA EM VIGOR) 

O presente regimento entra em vigor após a sua aprovação pela Câmara. 


