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

1- Preparação da Sessão Ordinária de Setembro-------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Petição – Transportes--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Eleições indiretas para as CCDR-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- Foi feita uma passagem pelos vários temas a agendar.------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a alteração ao mapa de pessoal, onde são pedidos Mestrados para algumas das vagas, levantou-se a 

dúvida de se se tratam de mestrados pós-Bolonha, equivalente à antiga licenciatura.--------------------------------- 

Rita Sammer julga que o que se pretende é preencher a vaga com uma licenciatura pré-Bolonha ou mestrado 

pós-Bolonha mas se assim for a questão tem de ficar absolutamente clara.---------------------------------------------- 

Existem Licenciaturas que são por si só profissionalizantes e outras que não.-------------------------------------------- 

Na opinião de Jacinto Leandro não tem de existir um facto global, as especificações devem ser feitas concurso 

a concurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da AM vai informar o presidente da Câmara sobre a existência de dúvidas sobre os requisitos 

habilitacionais e vai pedir um esclarecimento sobre o assunto. Questionará também se  as habilitações em 

causa são as necessárias para o desempenho da função profissional - casos em que o mestrado integrado 

funciona como habilitação base.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre o projeto de Regulamento do capo de férias, José Augusto Carvalho chamou a atenção para o artigo 

19º, sobre deveres e à expressão “outros”. Referiu-se, comparativamente ao artigo 16º onde se lê “os 

elementos do campo de férias” e considerou que estas  referências devem ser uniformizadas e que deveria ser 

eia uma proposta de alteração.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jacinto Leandro propôs o adiamento da apreciação do Regulamento, pe rmitindo um trabalho de maior 

qualidade. Importa a formalidade do documento mas, mais o que isso a sua aplicabilidade na resolução de 

pequenas questões do dia-a-dia destes campos de férias.--------------------------------------------------------------------- 

O PAM referiu-se ainda ao artigo 22º questionou quem pode ordenar a sanção mais gravosa - explosão do 

campo de férias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o Regulamento Municipal de Gestão das Parais Marítimas, foi questionado o acesso dos animais de 

estimação à praia. Pedro Castelo referiu que no inverno o passeio com animais na praia é permitido e Sérgio 

Jacinto acrescentou que o acesso a animais de estimação só está vedado, durante a época balnear, em zonas 

concessionadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Augusto Carvalho centro a atenção para o licenciamento de atividades nas zonas balneares e propôs que, 

na alínea h) do n.º1 do artigo 14º, se retire “dentro de água” de modo a impedir a entrada dos animais no 

mar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

Outro dos pontos analisados foi o documento “Visão Estratégica da CCDR Centro – 2030” e o presidente 

informou que foram pedidos contributos até dia 23 de setembro, estando a Assembleia Municipal agendada 

para data posterior.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Procedeu-se à seguinte distribuição de tempos: Ponto 1 - 60m; 2- 60m; 3 e 4 - 21m; 5 - 21m; 6 - 21m; 7 - 40m; 

8 - 40m; 9 - 21m; 10 - 40m; 11 - 21m; 12 - 21m.---------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de terminar este ponto, o presidente da AM informou que foi endereçado convite ao delegado de saúde 

para estar presente nesta sessão ordinária mas que ainda não há confirmação.---------------------------------------- 

2- Foi lida e analisada a petição sobre os transportes que deu entrada na Mesa da Assembleia Municipal.--------- 

Rita Sammer disse que o maior problema das escolas neste arranque de ano l etivo tem sido o transporte dos 

alunos e acrescentou ter conhecimento de dezenas de reclamações de encarregados de educação sobre esta 

matéria. A solução deste problema implica uma resposta séria por parte da OesteCIM na qualidade de 

autoridade e transportes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Segundo Pedro Castelo este problema estende-se por todo o país e questiona o porquê de não existir pressão 

dos presidentes de Junta onde esta dificuldade de transportes mais se sente.------------------------------------------- 

O presidente da AM propôs o reencaminhamento da mesma para a Comissão de Mobilidade e todos 

concordaram.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3- José Augusto Carvalho recordou que, no próximo dia 14 de outubro, decorrerão eleições indiretas para as 

CCDR e o universo de eleitores está restritos aos eleitos para a Assembleia Municipal e Câmara Municipal. 

Torres Vedras vota para CCDR LTV e há apenas uma candidata ao cargo que é a sua atual presidente. ----------- 

As eleições serão feitas em sessão da AM, convocada especificamente para este efeito, e decorreram nos 

Paços do Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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