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no 00U2020

Informa à população em geral e aos

membros da Comissão Municipal de

Transportes de Santos os procedimentos

adotados pelo órgão, através de sua

Diretoria, para proceder a reuniões viftuais.

1. Meios de publicação para o público em geral

A Comissão Municipal de Transportes utilizará a plataforma Google Meet

para proceder a reuniões virtuais, publicando nos editais de convocação das

reuniões, quando assim optar seu Presidente, uffi endereço virtual, ora

denominado"link'de acesso, que deverá ser copiado para um navegador viftual

de preferência do usuário, ou enviar e-mail para cmt@santos.sp.gov.br, até três

horas antes do horário programado para a reunião, solicitando receber convite via

e-mail.

2. Meios de publicação para os Conselheiros da CMTS

A secretaria da Comissão Municipal de Transportes de Santos encaminhará

aos Conselheiros, juntamente com cópia da publicação do ato convocatório,

convite viftual de acesso à reunião, eue conterá, além do boffio virtual para

ingresso, denominado "Entrar com o Google Meet", o " lin(' de acesso para a

reunião, que pode ser copiado e colado em navegador.

3. Instruções gerais de uso do endereço viftual de acesso

O Cidadão e o Conselheiro interessado em participar da reunião deverá ter

acesso à rede mundial de computadores (doravante denominada"internet), a um



"computadof ou a um "smartphond', além de um navegador de web para ter

acesso à plataforma virtual utilizada para reunião virtual.

Entende-se por navegador da web o "softward' que permite acesso do

usuário a sítio eletrônicos, tais como "Chrome", "Internet Explorer", "Mozilla

Firefox", "Opera", "Safari', e 
*'Edge".

Uma vez publicada convocação para reunião contendo endereço de acesso

viftual, o interessado em participar da reunião deverá digitar no buscador de seu

navegador as mesmas letras contidas entre parênteses na publicação oficial.

Caso opte por receber convite, o interessado deverá ser titular de e-mail

pessoal, passando a 
*'clicar" 

no botão correspondente ao ingresso na reunião.

Em qualquer caso, o usuário será automaticamente encaminhado para a

sala viftual na qual ocorre a reunião.

4. Resolução de problemas

Caso alguma pessoa interessada em participar da reunião encontre

paradificuldades técnicas de acesso, poderá encaminhar

cmt@santos.sp.gov.br, caso em que proceder-se-ão a maiores

específicos a cada caso.

Santos, 19 de agosto de 2019.

DE PAULA


