
---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS---------------------------- 

-----------------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE LÍDERES--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM---------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 15 /Ano 2020--------------------------------------------------------- 

Data 03/12/2020 --------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H00/Fim 19H30 

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

José Augusto Carvalho--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Jacinto Leandro----------------------- 
Rita Sammer--------------------------- 
 
 

Pedro Castelo--------------------------  
Sérgio Jacinto ------------------------- 
João Rodrigues------------------------ 
Teresa Olivieria-----------------------  
 
 

Faltou:----------------------------------- 
Rita Vilela-------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------  

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

1- Contrato Programa SCUT----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Preparação da Sessão Ordinária de Dezembro------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

1-  O presidente da AM fez saber que foi contactado pelo presidente da Câmara, dando-lhe a conhecer que a 

minuta do contrato programa do SCUT está agendada para a próxima reunião d Câmara e que depois 

encaminharia o assunto com pedido de agendamento urgente. No dia da sessão,  será aplicado o n.º2 do art.º 

50 da Lei 75/2013 para a admissão do ponto na agenda.---------------------------------------------------------------------- 

2- A próxima sessão da AM vai ser realizada no teatro cine mas, tendo em conta a proibição de circulação após 

as 23h, o presidente da AM considerou que deveria ser alterado o horário habitual das sessões e realizar os 

trabalhos entre as 18h30 e as 22h30.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pedro Castelo disse ter falados com colegas autarcas de outro municípios que vão realizar as suas sessões em 

horário normal por considerarem que os órgãos autárquicos estão abrangidos pela exceção e ele concorda. -- 

José Augusto Carvalho referiu ao Decreto-Lei 9/2020 e a Lei 44/86, onde a Assembleia Municipal não conta 

como exceção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacinto Leandro também considera que a Assembleia Municipal não se enquadra nas exceções e, mesmo que 

fosse uma reunião de órgão estatutário político, a sessão não deveria ser feita no horário normal para dar o 

exemplo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

Sérgio Jacinto, Rita Sammer e João Rodrigues concordam e Teresa Oliveira acrescentou que, mesmo sendo 

um horário mais complicado de conciliar com a vida profissional, importa fazer um esforço. ------------------------ 

Relativamente à presença e participação do público, atento o estado de emergência em que o país se 

encontra, não será permitida a entrada na sala. Ressalvou-se a importância da transmissão on-line para 

permitir aos cidadãos acompanharem os trabalhos do órgão deliberativo.----------------------------------------------- 

Foram distribuídos os tempos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

a) 


