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Antes do início da reunião foi lida a ata-resumo da CPL anterior e ninguém teve nada a opor.--------------------------O presidente da Assembleia Municipal (PAM) apresentou uma proposta de distribuição de tempos para este
mandato, onde à Câmara Municipal (CM) é atribuído um tempo acrescido ao dos grupos municipais e que
corresponderá a metade do tempo do grupo com maior representação.-----------------------------------------------------Ficou consensualizado que, para assuntos de tratamento simples, serão distribuídos 21minutos, com o mínimo
de 3 minutos para cada força política cabendo, neste caso, à Câmara também 3 minutos.------------------------------Para assuntos intermédios foram acordados 48 minutos para os grupos municipais e mais 11m30s para a CM.---São atribuídos 66 minutos aos grupos mais 17m30s à Câmara em assunto importantes e, nos assuntos muito
importantes, os grupos terão 120m e a CM 34m30s.-------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada uma proposta de assentamento nas sessões da AM e a maioria concordou.---------------------------Será agendada para a próxima sessão da Assembleia Municipal (ponto 12) uma proposta desta comissão para que
se altere o artigo 42º nº 1 do Regimento e as Moções e Recomendações passem a ser enviadas aos serviços, até
às 17h, do 2º dia útil anterior ao da sessão.-------------------------------------------------------------------------------------------Oportunamente o PAM dará nota da necessidade de voltar a reunir a CPL e marcará uma data.-----------------------As forças políticas que, no mandato autárquico anterior, indicaram os cidadãos eleitores que atualmente integram
a comissão alargada da CPCJ, ficaram de verificar o interesse destes em manter funções visto que os mandatos
da CPCJ estão em vigor e são de 3 anos e renováveis por mais 3.---------------------------------------------------------------Caso não se termine a ordem de trabalhos da sessão ordinária no dia 29 de novembro, esta continuará dia 30,
numa 2ª reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisada a ordem de trabalhos proposta pelo PAM foram distribuídos os seguintes tempos para cada
ponto, a saber: 1-24m; 2- 60m; 3- 24m; 4- 59m30s; 5 – 24m; 66- 24m; 7- 24M; 8- 24m; 9- 83m30s; 10-59m30s;
11- 24m e 12- 24m.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presidente da Assembleia Municipal

