
GRUPO MUNICIPAL PPD/PSD 

 

Ex. Sr. Presidente 

Assembleia Municipal 

Mesa da Assembleia Municipal 

O Grupo Municipal do PPD/PSD, ao abrigo do Regimento da Assembleia Municipal em 

vigor, doravante designado por RM, vem apresentar a proposta seguinte: 

CONSIDERANDOS: 

1) Que nas próximas reuniões da Assembleia Municipal, por força do distanciamento 

social que se impõe, só poderão participar presencialmente os Membros do Executivo 

e os Deputados Municipais, sem assistência e participação do público; 

2) Que o papel fundamental das Assembleias Municipais é assegurar que as decisões 

tomadas pelos órgãos públicos são tomadas através de processos transparentes, 

escrutináveis e participados, e que o dinheiro dos contribuintes é bem gerido, com rigor, 

parcimónia e transparência; 

3) Que o actual contexto provocado pelo surto pandémico do covid-19 é um desafio para 

a Assembleia Municipal de Santa Marta de Penaguião se reinventar nas suas dinâmicas 

e processos de participação, para que seja reconhecida não apenas como a tradução 

partidária das escolhas eleitorais, mas, acima de tudo, como o motor dinamizador do 

debate público local e da participação cívica dos Penaguienses; 

4) Que o Grupo Municipal do PPD/PSD entende que devem ser desenvolvidos todos os 

esforços  para valorizar a nossa Assembleia, aproximar os cidadãos e facilitar o acesso 

à informação; 

5) Que a proposta infra é da exclusiva competência da Assembleia Municipal – artigo 

2º, nº 1, al. b) do RM; 

6) Que a proposta infra deve ser incluída na ordem do dia, estabelecida pela Mesa da 

Assembleia Municipal, da próxima reunião ordinária – artigo 18º, nºs 1, 2, 3, al. a) e 4 

do RM; 

7) Que a Câmara Municipal é obrigada a disponibilizar à Assembleia Municipal os 

equipamentos necessários ao seu funcionamento – artigo 64º do RM. 

PROPOSTA: 

Submeter à aprovação da Assembleia Municipal as alterações necessárias ao RM para 

que as próximas reuniões, ordinárias e extraordinárias, sejam realizadas através de 

meios que permitam a sua transmissão online em directo, com a possibilidade de 

intervenção à distância do público nas mesmas. 

O Grupo Municipal do PPD/PSD 

Paulo Prior 


