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1- O presidente da Assembleia Municipal (PAM) deu nota de que a CPL reúne, ordinariamente, uma vez por mês.
Para facilitar a agenda de todos, consensualizou-se que as reuniões serão marcadas, sempre que possível, para
as 3ª, entre as 18h e as 20h.2- No que diz respeito às sessões da AM, ficou acordado manter o horário previsto no atual Regimento (entre as 21h
e a 1h) e evitar o seu agendamento para 2ª e 6ª.------------------------------------------------------------------------------------3- Foi distribuída uma cópia do Regimento a todos os presentes e o presidente da AM colocou à consideração dos
Líderes a necessidade de realizar alterações ao mesmo.---------------------------------------------------------------------------Neste sentido, também se acordou uma correção quanto à antecedência no envio de Votos, Moções e
Recomendações, para 48h (úteis) antes da sessão.----------------------------------------------------------------------------------No que diz respeito aos temas abordados pelas Moções, as mesmas devem assumir o limite de atuação desta
Assembleia Municipal que é o Município de Torres Vedras.----------------------------------------------------------------------Posições que transcendam a atuação desta Assembleia, devem ser expressas no PAOD.---------------------------Também foi consensualizado que o uso da palavra em defesa da honra só deve ser possibilitado em casos de
ofensas ao caracter pessoal de um qualquer membro da AM. -------------------------------------------------------------------4- O PAM, em recordatória de informação anteriormente enviada a todos os membros da AM, reforçou a intenção
de serem criadas, além desta CPL, as seguintes comissões: Comissão de Saúde; Comissão de Mobilidade,
Ambiente e Sustentabilidade e a Comissão de Economia e Demografia. Mais informou que, posteriormente,
identificou também a necessidade de a AM acompanhar a revisão do PDM, devendo ser criada também uma
comissão para esse fim específico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Relativamente à distribuição de Tempos, foi dito que para os assuntos de máxima relevância deverão ser
atribuídos 120 minutos, a assuntos muito importantes serão atribuídos de 60 minutos, outros assuntos
importantes ficarão com 40 minutos e os assuntos de tratamento mais simples serão atribuídos 24 minutos.------
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Conclusões:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O PAM recordou distribuição mínima de tempos previstas no Regimento (3 minutos para cada grupo) e
comprometeu-se em apresentar uma proposta de distribuição de tempos por todos os grupos Municipais, na
próxima reunião desta comissão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Foi referida a necessidade de proceder à distribuição de lugares no plenário e o PAM comprometeu-se a trazer à
CPL uma planta da sala e uma proposta de assentamento.-----------------------------------------------------------------------Relativamente aos vereadores, ficou previsto que estes passarão a sentar-se na 1ª fila da plateia, ficando no palco
apena a Mesa da AM e a presidente de Câmara.------------------------------------------------------------------------------------7- Antes do final da reunião, falou-se sobre o acesso à documentação, tendo o PAM esclarecido que a
disponibilização será feita na área reservada do site da AM, sendo atribuído um acesso a cada um dos membros
da AM.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia Municipal
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