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Reunião de Representantes dos Grupos Municipais 

(XIII Mandato - 2021/2025) 

 

Súmula N.º 6/XIII-1º/2021-22               

 

 

Dia e hora:  23 de dezembro de 2021 às 16.00 horas 

Reunião realizada na Sala Pablo Neruda 

 

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 Nuno Mendes ------------- Representante do CHEGA 

  Deputada Municipal Margarida Paulos -------- Representante do PAN 

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

  Deputada Municipal Ana Paula Silva   ------------- 2ª Secretária da Mesa 

 

Os deputados municipais Ivan Gonçalves e António Pedro Maco participaram por Videoconferência. 

 

 

Agenda: 

 

Avaliação das condições de funcionamento da próxima sessão de 27, 28 e 29 deste mês e adoção de 

medidas a tomar para minorar o risco de contágio. 
 
 
O Presidente da Assembleia Municipal expressou a sua preocupação relativamente ao agravamento da 

situação pandémica, assim como acerca da necessidade da adoção de medidas relativamente à 

realização da Sessão Ordinária convocada para os dias 27, 28 e 29 do corrente. 
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Sobre o assunto pronunciaram-se todos os coordenadores dos Grupos Políticos Municipais. 

Na sequência o que o Presidente da Mesa, no uso das suas competências e no cumprimento das 

normas legais e regimentais aplicáveis, informou que seriam adotadas as seguintes medidas: 

 
1. Recomendar aos Sr.s Deputados Municipais que: 

a) Previamente à participação na Assembleia Municipal, deve ser realizado um teste; 

b) Durante os trabalhos em plenário deve ser sempre usada máscara, exceto no momento em que 

estão a intervir; 

c) Deve ser mantido o distanciamento social e evitados ajuntamentos. 

 

2. Informar que será implementado um sistema de participação por videoconferência, alternativo à 

presença no local, a fim de permitir a participação de eleitos que, por estarem confinados ou se 

encontrarem em situação que desaconselhe a presença física no local da reunião, optem por 

participar à distância.  

(a participação por via telemática deve ser solicitada, por email, até às 15 horas dos dias das 

reuniões, a fim de receberem o respetivo link. 

 

Sublinha-se que a participação à distância é facultativa e dependente de decisão do próprio eleito. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi dada por concluída a reunião. 

 
 
 

Almada, 7 de janeiro de 2022 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

JOSÉ JOAQUIM LEITÃO 

 


