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Presenças:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------José Augusto Carvalho--------------António Fortunato-------------------Rita Sammer ---------------------------
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Assuntos tratados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Comemorações do 25 de Abril---------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Preparação da sessão ordinária de abril---------------------------------------------------------------------------------------------3- Outros assuntos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conclusões:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- O presidente da Assembleia Municipal informou que a sessão solene do 25 de Abril se vai realizar no TeatroCine, seguindo-se a inauguração da requalificação da Praça 25 de Abril.-------------------------------------------------Informou ainda que foi ponderada a realização da sessão nessa praça, ao ar livre, mas atentas as previsões
meteorológicas para aquele dia, a Câmara Municipal e a Proteção Civil sugerem a utilização sala de espetáculos
da cidade, apenas com acesso a convidados com lugar marcado.----------------------------------------------------------2- Relativamente à próxima sessão da Assembleia Municipal, ficou acordado o acesso de público até 6 pessoas,
mediante prévia inscrição telefónica.-----------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisados os temas da agenda, foram atribuídos os seguintes tempos: Ponto 1- 60m; Ponto 2–
60m; Ponto 3- 21m; Ponto 4- 21m; Ponto 5- 21m; Pontos 6, 7 e 8 – 40m (tempo conjunto); Ponto 9- 40m;
Ponto 10- 40m; Ponto 11- 21m; Ponto 12 – 21m; Ponto 13- 60m e Ponto 14- 60m.-----------------------------------3- José Augusto Carvalho deu conta da realização de uma reunião (videoconferência) do Conselho da
Comunidade para a qual foi convocado mas na qual não participou. Segundo o presidente da Assembleia
Municipal este conselho não tem cumprido as suas competências e nem reunido com a periodicidade a que
está obrigado. As reuniões deveriam ser semestrais e não são, com a agravante de estarmos a travessar uma
pandemia que está a dificultar muito a prestação de cuidados primários de saúde às populações e nem assim
se ouvem os membros do conselho.------------------------------------------------------------------------------------------------O deputado Municipal Sérgio Jacinto recordou que o espaço da Revista Municipal disponível para os textos
dos partidos e grupos de cidadãos com acento em órgãos municipais é demasiado pequeno e deveria ser
revisto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A deputada municipal Rita Sammer, chamou à atenção para um acórdão recente do Tribunal de Contas que
nega o visto para a criação da Regicooperativa - Leiria Cultura 2027.------------------------------------------------------Aquele tribunal identificou o que considerou ser uma tentativa de fuga do direito público para o direito privado
e, entre outras coisas, declarou nulas as deliberações das Assembleias Municipais envolvidas, relativamente à
assunção de despesas para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia Municipal admitiu ter conhecimento informal do referido acórdão e que espera
ser formalmente informado pela Câmara Municipal para “fazer alguma coisa a esse respeito”.
Rita Sammer considerou este uma assunto demasiado grave para se esperar e apelou à partilha do acórdão,
até porque este é público, mesmo antes da correspondência da Câmara que será, naturalmente, bem-vinda
com as necessárias explicações adicionais.----------------------------------------------------------------------------------------Ficou acordado o envio do Acórdão a todos os membros da CPL, assim como os documentos para a Assembleia
Municipal e as respetivas atas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

