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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 8 /Ano 2021--------------------------------------------------------- 

Data 13/12/2021--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H15 /Fim 19H45 

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- Preparação de Sessão Extraordinária de 21/12----------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Preparação da Tomada das Comissões---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Assembleias Municipais Temáticas--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Outros Assuntos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- O presidente da Assembleia Municipal deu nota do esforço dos serviços e da vereação para concluírem os 

documentos previsionais para 2022 rapidamente. Ainda que legalmente fosse possível aprova-los só em janeiro, 

justifica-se que a Assembleia reúna extraordinariamente ainda no corrente ano civil para sobre eles deliberar.--- 

Foi distribuída uma proposta de agenda para a sessão extraordinária de 21/12 que mereceu a concordância de 

todos e foram atribuídos os seguintes tempos: Ponto1- 154m30s; Ponto 2 – 24minutos e Ponto 3 – 24minutos.-- 

2- As comissões constituídas por deliberação da Assembleia Municipal em sessão ordinária de 29 de novembro, 

tomarão posse no próximo dia 15.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficou acordado que, nessa cerimónia, usariam da palavra os presidentes das comissões, os líderes de Grupos 

Municipais, a Presidente de Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal.----------------------------------------------- 

3- O presidente deu a conhecer a sua intensão de, ao longo deste mandato, realizar Assembleias Municipais 

Temáticas, numa ótica de fórum de discussão.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Identificaram-se 4 temas para temas para Assembleias Municipais Temáticas a realizar que foram:------------------- 

--Jovens – com alunos do 4º, 9º e 12 ano das várias escola do concelho;------------------------------------------------------- 

--Sénior – com todas as instituições que trabalham com esta público;---------------------------------------------------------- 

--Associações – Com todas as associações do concelho (desportivas, culturas e recreativas) e---------------------------  

--Economia – para identificação dos setores económicos de referência no concelho, otimizando a comunicação e 

partilha entre o setor privado, social e público.--------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda referida a necessidade de discutir também sobre temas como o Turismo e Educação.------------------------  

A CPL irá refletir sobre a organização de uma Assembleia Temática da Educação ou mesmo criação de uma 

comissão para estudar o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Deu-se nota de que decorreu, nos dias 11 e 12 de dezembro em Aveiro, o congresso da ANMP e que nele 

estiveram presentes, em representação do Município de Torres Vedras, o presidente da Assembleia Municipal, a 

presidente da Câmara e o presidente da Junta da União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo, Celso 

Carvalho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PAM identificou as duas principais ideias discutidas neste congresso, a saber:-------------------------------------------- 

--Necessidade de alteração do Regime Jurídico do Equilíbrio Financeiro dos Municípios e-------------------------------- 

--Criação de duas novas NUT II, uma da península de Setúbal e outra que agregará as CIM do Oeste, Lezíria e 

Médio Tejo e onde Torres Vedras estará incluída.------------------------------------------------------------------------------------ 

O presidente da Assembleia Municipal 


