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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 6 /Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 14/06/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H06 /Fim 19H30 

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

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

Luís Carlos Lopes---------------------- 
Jorge Santos---------------------------- 
Francisco Corvelo--------------------- 
Carlos Filipe---------------------------- 
 

Renato Monteiro--------------------- 
Pedro Castelo--------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 
 

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

1- Informações sobre Desagregação de Freguesias--------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Petição “A8”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Petição “Mais estacionamento Livre para os Trabalhadores”----------------------------------------------------------------------- 

4- Serviço Nacional de Saúde------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- Relativamente ao processo de desagregação de Freguesias, o presidente prevê a receção de 3 processos na  

Assembleia Municipal, nos próximos meses, a saber: Runa, Maceira e Matacães.------------------------------------------- 

Se tal se vier a verificar, as intensões do presidente da Assembleia Municipal são de agendar todos os processos 

que venham a dar entrada na Mesa da Assembleia, para uma única sessão extraordinária a realizar, 

previsivelmente, em outubro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Relativamente à petição sobre a A8, o presidente informou que reuniu com o presidente do IMT que o informou 

que este assunto só poderá ter seguimento após decisão política nesse sentido, ou seja, através do Ministério das 

Infraestruturas e Habitação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Derivado da receção de uma petição coletiva, com mais de 100 assinaturas, solicitando “Mais estacionamento 

Livre para os trabalhadores”, esta será agendada para a próxima sessão. Atendendo aos princípios da igualdade 

e da equidade, o PAM propôs que a CPL dê parecer negativo a esta Petição e vai preparar um texto nesse sentido 

para apresentar na próxima CPL. O representante do PCP disse que não se rever na posição defendida.------------- 

4- Atendendo à preocupação demonstrada pelos membros da CPL relativamente à falta de obstetras, no país em 

geral e no CHO em particular, o PAM irá redigir uma proposta de moção conjunta sobre o tema.---------------------- 

O presidente vai também propor um texto de uma Moção conjunta sobre a localização do Novo Hospital.---------- 

5- Foram também consensualizados votos de louvor ao SCUT e à revista Municipal.-------------------------------------------

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

O presidente da Assembleia Municipal 

 

 

(José Manuela Correia) 


