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Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Augusto Carvalho--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Rita Vilela-------------------------------  
 

Rita Sammer ---------------------------  
Jacinto Leandro----------------------- 
Maria Teresa Oliveira---------------- 
 

Pedro Castelo--------------------------  
Sérgio Jacinto ------------------------- 
João Rodrigues------------------------

Assuntos tratados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Preparação da Sessão Ordinária de Fevereiro-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

1- O presidente de Mesa deu a conhecer os pedidos da Câmara para agendamento à próxima sessão da 

Assembleia Municipal e destacou 2 temas que vieram com pedido de agendamento sujeito a ratificação do 

executivo, por ainda não ter ido a reunião de Câmara. Sobre esta questão disse que só aceitaria estes pedidos 

de agendamento nos casos em que a reunião de câmara se realize antes da sessão da Assembleia Municipal. 

Informou ainda que enviou convite ao Delegado de Saúde para participar na sessão e fazer um ponto de 

situação relativamente à pandemia mas que ainda não obteve resposta.------------------------------------------------- 

Foi proposta a realização da reunião no Teatro-cine e o deputado municipal Jacinto Leandro manifestou a sua 

discordância relativamente à realização de uma sessão em pelo confinamento.---------------------------------------- 

Foi colocada a alternativa de realização por videoconferência mas os deputados Pedro Castelo e Teresa 

Oliveira disseram preferir a realização presencial.------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado João Rodrigues e o 1º secretário António Fortunato não apresentaram objeções à sessão por 

videoconferência.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foram distribuídos os seguintes tempos: Ponto 1- 60m; Ponto 2 – 60m; Ponto 3 e 4 - 21m; Ponto 5 e 6 – 21m; 

Ponto 7 – 21m; Ponto 8 – 21m; Ponto 9- 21m; Ponto 10 – 21m; Ponto 11 – 21m Ponto 12 – 21m; Ponto 13 – 

21m; Ponto 14 – 21m; Ponto 15 – 21m; Ponto 16 – 21m; Ponto 17 – 60m e Ponto 18 – 40m.----------------------- 

Ficou decidido avaliar a evolução da Pandemia dos próximos dias e verificar as melhores condições para a 

realização dos trabalhos e que, caso seja presencial, não haverá presença de público na sala.---------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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