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José Joaquim Leitão, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, faz público que se vai realizar ao abrigo 
do artigo 27º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, por videoconferência pela plataforma cisco webex, nos 
termos conjugados do disposto no art.º 3º da Lei 1-A/2020, de 19 de março na sua atual redação e no art.º 4.º 
do Decreto 3-A/2021, de 14 de janeiro, prorrogado pelo Decreto 3-E/2021 de 12 de fevereiro, que 
regulamenta o estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da República nº 6-B/2021, de 13 
de janeiro, prorrogado pelo Decreto do Presidente da República nº 11-A/2021 de 11 de fevereiro, a Sessão 
Ordinária referente ao mês de fevereiro de 2021 da Assembleia Municipal de Almada, nos dias 25 de fevereiro 
e 3 de março de 2021, pelas 21h15, com a seguinte agenda:  

1 - Período de Intervenção dos Cidadãos 

2 - Período de Antes da Ordem do Dia 

3 - Período da Ordem do Dia 

3.1 - Apreciação da Informação da Presidente da Câmara Acerca da Atividade Municipal 

3.2 – Apreciação e votação da Proposta da Câmara Municipal sobre “Programa de apoio aos 
estabelecimentos de restauração e bebidas e pequeno comércio”; 

3.3 - Apreciação e votação da Proposta da Câmara Municipal sobre “Regime Excecional aplicável às 
Autarquias Locais no âmbito da Pandemia da Doença COVID-19 – Medidas no âmbito da atuação da 
Wemob, E.M., S.A.”; 

3.4 - Apreciação e votação da Proposta da Câmara Municipal sobre “Contratação de Empréstimo até 
10.000.000€”; 

3.5 – Proposta de aditamento ao Regulamento da Assembleia Municipal Jovem de Almada. 

  

Por ser verdade se publica o presente edital que vai por mim assinado e irá ser afixado nos lugares de estilo 
deste Concelho. 

 

Nota: os Senhores Munícipes que pretendam intervir na sessão deverão contactar com o serviços da 
Assembleia Municipal através do número de telefone 212724014 ou por email para geral.assembleia@cma.m-
almada.pt 

 

Almada, em 17 de fevereiro de 2021 

 

                                                                      O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

 

 

 
                           (José Joaquim Leitão) 
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