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Reunião de Representantes dos Grupos Municipais 

(XII Mandato - 2017/2021) 

 

Súmula N.º 3/XII-2º/2018-19                

 

 

 

Dia e hora: 24 de janeiro às 19.00 horas 

 

Presenças: 

 

 Deputado Municipal José Joaquim Leitão -------- Presidente da Assembleia Municipal 

 Deputado Municipal Ivan Gonçalves --------------  Representante do PS 

 Deputado Municipal João Geraldes ---------------  Representante da CDU 

 Deputado Municipal António Salgueiro -----------  Representante do PSD 

  Deputado Municipal José Rocha  ------------------ Representante do BE 

  Deputado Municipal Artur Alfama ----------------- Representante do PAN 

  Deputado Municipal António Pedro Maco ----------- Representante do CDS-PP 

 

 

 

Agenda: 

1 – Preparação do Debate e Votação no Período da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária de 25 

de janeiro. 

2 – Apreciação da situação resultante da passagem a independente do Sr. Deputado Carlos Guedes. 

 

Súmula da Reunião: 

 

1 – Preparação do Debate e Votação no Período da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária de 

25 de janeiro 

Considerando que para este Período da Agenda existe a proposta aprovada em reunião de câmara 

realizada a 23 do corrente e uma proposta de substituição apresentada pela CDU, consensualizou-

se que: 

a) A discussão será feira considerando as duas propostas em presença; 
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b) A votação das propostas processar-se-á da seguinte maneira. Num primeiro momento vota-se a 

proposta de substituição apresentada pela CDU, nos termos regimentais, considerando que é 

apresentada como uma proposta de substituição global da proposta aprovada em reunião de 

câmara. Caso reúna a maioria dos votos expressos será essa a deliberação da Assembleia Municipal. 

Caso seja rejeitada, vota-se o texto apresentado pela CMA. 

 

2 - Apreciação da situação resultante da passagem a independente do Sr. Deputado Carlos 

Guedes 

 Deliberou-se que, para a Sessão Ordinária de Fevereiro, serão preparadas propostas de alteração 

ao Regimento e Grelha de Tempos, de forma a adaptá-los à nova realidade da Assembleia, assim 

como de constituição das Comissões Permanentes. 

Até lá o presidente gerirá os tempos a utilizar pelo Deputado Independente, tendo por referência 

os tempos atribuídos aos Deputados Únicos Representantes de Partido. 

No que respeita às comissões, manter-se-á provisoriamente a situação atual, incluindo a 

presidência da sexta comissão permanente, devendo o relatório da referida comissão ser 

apresentado a 21 de fevereiro (1.ª reunião da Sessão Ordinária de Fevereiro). 

Foi ainda abordada a distribuição dos deputados municipais no espaço do plenário. 

 

 

 

Almada em 24 de janeiro de 2018 

 

  

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

JOSÉ JOAQUIM LEITÃO 

 


