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

-----------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE LÍDERES + COMISSÃO PERMAENTE DE SAÚDE------------------------- 

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

--------------------------------------------REUNIÃO CPL nº 10 e CPS nº 7 /Ano 2020----------------------------------------------------- 

Data 21/07/2020 --------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H00/Fim 19H30 

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

José Augusto Carvalho--------------- 
Rui Prudêncio-------------------------- 
Susana Neves-------------------------- 
Rita Vilela------------------------------- 
Rita Sammer--------------------------- 

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

Faltou:----------------------------------- 
António Fortunato-------------------- 
Jacinto Leandro-----------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

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

1- Correspondência dos responsáveis do CCS e da UCSP---------------------------------------------------------------------------- 

2- Regulamento das Medalhas Municipais---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

1- Depois do e-mail da coordenadora clínica da USF Gama, foi entretanto recebida correspondência de outros 

profissionais com responsabilidades no centro de saúde.---------------------------------------------------------------------- 

Após a análise dos vários documentos, o e-mail que maior estranheza causou aos membros desta comissão 

foi o do responsável do Conselho Clinico e de Saúde - CCS onde é dito que passaram a responder apenas 

Câmara Municipal e por escrito.--------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Susana Neves comentou o ponto 2 da carta da CCS onde é dito que “a comissão revelou desconhecimento da 

realidade dos cuidados de Saúde Primários” e recorda que o que se pedia era, precisamente esse 

esclarecimento para realização de um diagnóstico. Ou seja, se dizem que a comissão não conhece a realidade 

é porque não se cumpriu o propósito da reunião.-------------------------------------------------------------------------------- 

Teresa Oliveira criticou o tom crítico da carta e apelou ao acalmar dos ânimos de parte a parte. ------------------- 

Pedro Castelo apelou à união da comissão quanto a este tema e disse que “não nos podemos rever em algumas 

coisas que foram ditas”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A pedido do diretor executivo do ACES Oeste Sul, foi agendada para a próxima semana, uma reunião urgente 

entre o presidente da Câmara Municipal, presidente da Assembleia Municipal e o próprio.------------------------- 

O presidente da Assembleia Municipal recordou a legitimidade da Assembleia Municipal para tomar posição, 

na defesa dos interesses locais, perante entidades externas e disse que não poderiam aceitar esta tentativa 

de silenciar o órgão deliberativo do Município. Sem prejuízo de uma resposta da própria comissão, sugeriu 

que o tema do Centro de Saúde volte a ser agendado e devidamente discutido na próxima sessão da 

Assembleia Municipal e todos concordaram.-------------------------------------------------------------------------------------- 

A comissão Permanente de saúde volta a reunir amanhã para preparar uma resposta escrita.---------------------- 

2- Foi analisado o Draft do Regulamento das Medalhas com os comentários do presidente da Câmara às 

alterações propostas pela CPL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à inclusão dos 75 anos na Medalha de Mérito os membros da comissão não têm nada a opor.  

Rita Sammer manteve a sua crítica quanto à atribuição de Medalha aos eleitos locais e não considera suficiente 

o critério de “merecedor” indicado pelo presidente da Câmara por ser muito vasto e pouco preciso. -------------  

Passando a constar como Medalha de Mérito, foi proposto um número mínimo de mandatos, entre 2 a 3, para 

a sua atribuição. Rui Prudêncio não concorda com a inclusão de um número específico de mandatos pois 

considera que não é pela quantidade que se mede a qualidade e mérito. ------------------------------------------------- 



Sérgio Jacinto reforço a ideia de que, sem um critério como o número de mandatos a questão da atribuição 

de medalhas a eleitos locais fica muito subjetiva e qualquer um a pode receber independentemente da forma 

como desempenhou as funções para as quais foi eleito.----------------------------------------------------------------------- 

Quanto à indicação do superior hierárquico, no art.º 5 n.º3, deve ser retirada a primeira linha e incluída a 

expressão “nomeadamente” na 3ª linha. No artigo 8º incluir “residência habitual”. ----------------------------------- 

Quanto art.º 9 n.º 5, os líderes estranharam o “abrir do leque” proposto pelo presidente da Câmara nos seus 

comentários, até porque este artigo não foi alvo de proposta pela CPL e manteve a mesma redação da 

proposta votada em reunião de Câmara, por unanimidade.------------------------------------------------------------------- 

Continua a não estar esclarecido se o material usado na elaboração da Medalha Municipal de Grau Ouro e 

ouro propriamente dito ou prata dourada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de ouvir todos os membros da comissão, Teresa Oliveira diz que não se revê nesta questão das 

condecorações e seja qual for o acerto efetuado ao documento irá abster-se na votação.--------------------------- 

Antes de terminar a reunião, por decisão da maioria PS, ficou decidido não usar o número de mandatos do 

eleito local como critério para a atribuição da Medalha de Mérito.--------------------------------------------------------- 

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

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