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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 10 /Ano 2022-------------------------------------------------------- 

Data 20/09/2022------------------------------------------------------------------------------------------ Hora de Início 18H /Fim 18H50 

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

José Manuel Correia--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Leonor Marinheiro------------------- 
Rui Prudêncio -------------------------  
Luís Carlos Lopes---------------------- 
 

Jorge Santos---------------------------- 
Francisco Corvelo--------------------- 
Carlos Filipe---------------------------- 
Pedro Castelo--------------------------
-------------------------------------------- 
 

Faltas: ---------------------------------- 
Renato Monteiro--------------------- 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 

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

1- Modernização da Linha do Oeste ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Processos de Desagregação de Freguesias ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Comemorações do Feriado Municipal ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Plano de Desenvolvimento e Marketing Turístico ------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Preparação da Sessão Ordinária de 28 de setembro --------------------------------------------------------------------------------- 

6- Outros Assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- O presidente informou que as obras do troço Meleças-Torres Vedras estão em fase de autos de transferência entre 

o empreiteiro que abandonou a obra e o empreiteiro que vai dar seguimento aos trabalhos. 

Ainda sobre este troço da Linha, recordou a reunião entre a Câmara Municipal e a IP, a propósito das 3 questões 

relativamente às quais a população de Runa de tem manifestado discordante e disse haver entendimento 

relativamente a todas, faltando apenas a aprovação da APA para a nova localização da Subestação elétrica. --------- 

Mais informou que já foram consignados os trabalhos de modernização do troço entre Torres Vedras e Caldas da 

rainha e que está agendada para amanhã, dia 21, mais uma reunião com a IP, desta vez sobre as passagens de nível 

da freguesia do Ramalhal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Após distribuição das propostas de desagregação por todos os líderes, para uma análise prévia, o presidente da AM 

informou que vai remeter os 3 processos para parecer da Câmara Municipal. ------------------------------------------------- 

Sobre este tema, informou que irá decorrer, no próximo dia 27, uma reunião conjunta entre: os Presidentes de Juta 

e das Assembleias de Freguesia proponentes, os Líderes dos Grupos Municipais e os coordenadores das comissões 

da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- A entrega das Medalhas Municipais decorrerá no Feriado Municipal, 11 de novembro e, nos termos do 

Regulamento, a Assembleia Municipal pode apresentar propostas até de condecoração até 30 de setembro, pelo 

que, se interessados, os deputados municipais devem submeter a proposta a votação na próxima sessão da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Está agendada, para dia 3 de outubro, uma reunião da Comissão de Economia e Demografia, a propósito do 

desenvolvimento do Plano estratégico de Desenvolvimento e Marketing Turístico. Tendo em conta o assunto, 

Presidente da Assembleia estendeu o convite aos membros da Comissão de Lideres. 

5- Relativamente à próxima sessão da Assembleia Municipal, foram analisados os temas da ordem de trabalhos e 

distribuídos os tempos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ao ponto 5 – Informação das Comissões, não foi atribuído tempo por não existirem avanços nos trabalhos que 

justifiquem a sua comunicação à AM. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presidente da AM aproveitou para recordar que serão solicitados relatórios anuais, não só às comissões, mas aos 

representantes da Assembleia em diversas entidades. ------------------------------------------------------------------------------- 

6- O deputado Carlos Filipe questionou o presidente da AM sobre as condições da comunidade de imigrantes 

Timorenses intervencionada ao que o presidente respondeu que tentaria saber informações a respeito. -------------- 
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Antes de terminar a reunião, o presidente da Assembleia informou ter já uma data prevista para a realização da 

sessão de dezembro e avançou as datas de 14 e 15 de modo a permitir uma melhor gestão de possíveis ausências 

naquele período festivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

O presidente da Assembleia Municipal 

 

(José Manuel Correia) 


