MUNICÍPIO DE ALMADA
Assembleia Municipal

Reunião de Representantes dos Grupos Municipais
(XII Mandato - 2017/2021)
Súmula N.º 6/XII-3º/2017-21

Dia e hora: 27 de abril às 21.15 horas

Presenças:

Deputado Municipal José Joaquim Leitão -------- Presidente da Assembleia Municipal
Deputado Municipal Paulo Viegas --------------- Primeiro Secretário da Mesa
Deputado Municipal Ivan Gonçalves ---------------Representante do PS
Deputado Municipal João Geraldes --------------- Representante da CDU
Deputada Municipal Maria Luís Albuquerque -- 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

Considerando a situação de pandemia e o estado de calamidade, a reunião realizou-se por
videoconferência, com a presença simultânea de todos os participantes, com possibilidade de intervirem
ativamente nos trabalhos

Agenda:

1. Informações
1.1 O Presidente reportou a reunião informal realizada por videoconferência entre a Mesa da
Assembleia Municipal e os deputados municipais independentes Carlos Guedes e Sílvia Sousa
que teve lugar no dia 24 de abril, tendo como objetivo a troca de informações e a análise de
perspetivas de funcionamento da Assembleia Municipal, das Comissões Permanentes e da
Comissão Eventual.

2. Funcionamento da Assembleia no futuro próximo
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2.1 Os participantes mantiveram o entendimento relativamente ao funcionamento da
Assembleia e das Comissões expresso da reunião de 13 de abril e constante da respetiva
súmula.
2.2 Foi reafirmada pelo presidente a disponibilidade para convocar as reuniões da
conferência

de

representantes

logo

que

for

entendido

como

útil

pelos

presidentes/coordenadores dos grupos políticos municipais e também de equacionar a
realização de uma sessão da Assembleia Municipal se e quando for entendido como
necessário. Neste último caso poder-se-á optar pela realização à distância.
2.3 Foi abordado o modo de realizar reuniões da Assembleia Municipal no futuro próximo.
Caso se opte pela realização presencial poder-se-á utilizar um espaço amplo existente no
município que garanta o cumprimento das normas de afastamento social, como o
Auditório Fernando Lopes Graça, o Teatro Azul ou a Academia.
2.4 A participação dos cidadãos seria assegurada utilizando as possibilidades de gravação
antecipada das intervenções pelos cidadãos que o pretendessem.
2.5 Quanto à comissão eventual aprovada na última sessão da A.M. o presidente informou
que iria solicitar aos vários grupos políticos municipais a indicação dos respetivos
representantes para se poder promover uma primeira reunião, convocada pelo
presidente da assembleia uma vez que da proposta aprovada não consta a indicação do
respetivo presidente e do secretário.
2.6 Foi consensualizada a necessidade de solicitar à câmara a instalação de uma rede
Wireless nas sessões da Assembleia Municipal.

Almada em 8 de maio de 2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

JOSÉ JOAQUIM LEITÃO
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