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

-----------------------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DE LÍDERES--------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº1 /Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 02/02/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H15 /Fim 19H15 

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

José Manuel Correia--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Leonor Marinheiro------------------- 
Rui Prudêncio ------------------------- 
 

Luís Carlos Lopes---------------------- 
Pedro Castelo-------------------------- 
Francisco Corvelo--------------------- 
Carlos Filipe---------------------------- 
 

Faltas:----------------------------------- 
Jorge Santos ---------------------------
Renato Monteiro ---------------------
--------------------------------------------

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

1- Ponto de situação sobre comissões e Assembleias Temáticas---------------------------------------------------------------------- 

2- Outros Assuntos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- Foi distribuída documentação, ainda não finalizada, sobre as Assembleias Municipais Temáticas a desenvolver ao 

longo deste mandato, acompanhada de um levantamento das unidades orgânicas da Câmara Municipal cuja 

atividade está relacionada com as temáticas que se pretendem trabalhar.---------------------------------------------------- 

O presidente da Assembleia informou que reunirá com a presidente da Câmara e vereadores, para acordar o 

processo de autorizar as unidades orgânicas em causa a poderem participar em reuniões e/ou trocar de 

informações consideradas necessárias para a organização das Assembleias Municipais Temáticas e também para 

o trabalho das Comissões Municipais existentes.------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais informou que todas as Comissões Municipais estão a desenvolver trabalhos. Fez uma resenha dos mesmos: 

(i) a Comissão de Economia irá desenvolver um estudo demográfico e económico do concelho;---------------- 

(ii) o presidente da Assembleia e o Presidente da Comissão de Saúde oficiaram o CHO e o ACES Oste Sul sobre 

a colocação de médicos e reuniram com o diretor executivo do ACES Oeste Sul;---------------------------------- 

(iii) a comissão da Sustentabilidade visitou a Estação de Transferências da OTA;--------------------------------------- 

(iv) a Comissão Eventual de Acompanhamento à Revisão do PDM tem a sua primeira reunião agendada para 

a próxima semana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- O presidente da Assembleia Municipal recordou a necessidade de substituição da representante indicada pelo 

CDS para a Comissão Alargada da CPCJ. Não tem sido possível chegar à fala com a cidadã indicada que, conforme 

comunicado pela CPCJ, perdeu a sua representação, este ponto deverá ser agendado para a próxima sessão da 

Assembleia Municipal. O CDS disse não ter intenção de indicar outro representante.-------------------------------------- 

3- A próxima reunião desta comissão será para preparar a sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal e 

os documentos disponíveis à data serão disponibilizados na área reservada do site.--------------------------------------- 

4- Ficou acordado que a agenda com as datas das reuniões das comissões será disponibilizada na área reservada do 

site.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

O presidente da Assembleia Municipal 

 

 

(José Manuel Correia) 


