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Após a análise de toda a documentação referente às várias ARU, o presidente da AM deu a conhecer ao
presidente da Câmara o entendimento da CPL sobre a uniformização das taxas.---------------------------------------Jacinto Leandro recordou que é relativamente simples revogar a deliberação que consta de um edital mas o
mesmo não acontece com o conteúdo de um Regulamento e que o assunto deveria ser analisado pelo gabinete
jurídico da Câmara Municipal. Qualquer que seja a redação adotada, tem de ser estável e duradora.-----------No seguimento deste raciocínio, José Augusto Carvalho propôs que fosse usada uma linguagem cuidada e que
salvaguarde o quadro legal em vigor à data da sua publicação mas que se mantenha compatível com as várias
alterações do ordenamento jurídico que possam vir a surgir por parte da Administração Central.----------------2- Ficou acordada uma reunião para esclarecimentos técnicos sobre os documentos previsionais.------------------Rita Sammer fez saber que, nessa reunião, o grupo municipal do PSD será representado pelo deputado
municipal Luís Carlos Lopes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Será também agendada uma nova reunião com os técnicos responsáveis pelo processo de revisão do PDM e
o presidente da mesa sugeriu o envio antecipado de questões para que os técnicos possam preparar respostas
concretas e objetivas. Este procedimento obrigará a um estudo prévio por parte dos membros da Assembleia
interessados em participar na reunião o que terá vantagens.----------------------------------------------------------------Pedro Castelo questionou se os grupos municipais podem levar assessores à referida reunião.--------------------O presidente da Assembleia disse que não poderia ser partilhado o acesso da videoconferência com pessoas
externas à Assembleia Municipal mas, se assim o entendessem, poderiam estar acompanhados ainda que só
os deputados municipais possam participar ativamente na reunião. Importa não abrir precedentes.------------4- Tendo em conta a proibição de circulação depois das 23h o presidente da AM questionou os restantes
membros da comissão sobre o melhor horário e para a realização da sessão. Foram referidas várias hipóteses
como a realização dos trabalhos ao sábado ou para um dia de semana às 19h.-----------------------------------------Rita Vilela recordou que a maioria dos deputados municipais concilia esta função de eleito local com as suas
atividades profissionais e, mesmo estando prevista a justificação laboral para a ausência, nem sempre é fácil,
principalmente para quem está em início de carreira, abandonar determinadas tarefas. Sugeriu que este fator
seja tido em conta na escolha do horário para a próxima sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

