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José Augusto Carvalho--------------- 
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Assuntos tratados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Pedido para aditamento de pontos à agenda da AM----------------------------------------------------------------------------- 

Conclusões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- O presidente da Assembleia Municipal começou por explicar que existe um pedido da Câmara Municipal para 

aditar 4 novos pontos à agenda da próxima sessão da AM. Tratando-se de uma sessão extraordinária, não se 

aplica o n.º2 do artigo 50 da Lei 75/2013 e que obriga a voto favorável de 2/3, em sessões ordinárias. Sem 

base legal, a premissa de admissibilidade só poderá ser feita se existir unanimidade nesse sentido.-------------- 

Antes da sessão propriamente dita, importa saber se há acordo entre os líderes porque caso contrário nem 

adianta submeter à votação do plenário.------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Augusto Carvalho fez referência à posição de Pedro Castelo, ausente desta reunião mas com quem falou 

ao telefone e que lhe disse ser contra a inclusão dos novos pontos. Depois de ser alertado pelo PAM chamou 

para a questão das refeições escolares, acabou por dizer que, nessa matéria, acompanhará a decisão que for 

tomada pela CPL mas quanto aos outros pontos está contra.----------------------------------------------------------------- 

Teresa Oliveira questiona a razão dos assuntos não serem regularmente agendados para a sessão de junho 

até porque falta muito pouco tempo.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rita Sammer considerou inamissível que o pedido de agendamento destes pontos descritos como urgentes 

venha sem nenhuma fundamentação. Sugeriu fazer doutrina quanto a este assunto pois não devem permitir 

que “para despachar” o presidente da Câmara ponha sempre pontos à última hora. Na qualidade de líder, 

disse que o grupo municipal do PSD preferia que tal não voltasse a acontecer, salvo indicação clara da urgência. 

Neste caso concreto e atendendo às dificuldades dos últimos tempos, não se vão opor à admissão.-------------- 

Para Sérgio Jacinto, a Covid-19 é desculpa para muita coisa mas assuntos como o empréstimo para a variante 

não precisa de cair “aos trambolhões”. Ao assunto das cantinas não se opõe mas sobre a inclusão do restante 

não concorda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Augusto Carvalho apela, independentemente da posição que cada grupo tenha relativamente aos outros 

assuntos, ao cuidado na posição que venham a assumir no que está relacionado com as crianças do concelho. 

Para esclarecer os colegas, Rita Sammer explicou que até agora os refeitórios eram geridos pela DGEST e que 

agora passa a ser gestão da Câmara e é por isso que aparece este concurso.-------------------------------------------- 

Depois de ouvidos todos os líderes, há consenso para votar em plenário a admissão do ponto referente às 

refeições escolares. Para os restantes 3 pontos não ouve consenso na CPL.---------------------------------------------- 
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