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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 7 /Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 21/06/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H09 /Fim 19H12 

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

José Manuel Correia--------------- 
António Fortunato-------------------- 
Rui Prudêncio -------------------------  
Luís Carlos Lopes---------------------- 
Jorge Santos---------------------------- 
Francisco Corvelo--------------------- 
 

Carlos Filipe---------------------------- 
Pedro Castelo--------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 
 

Faltas:----------------------------------- 
Renato Monteiro--------------------- 
Leonor Marinheiro-------------------
-------------------------------------------- 
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 

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

1- Processo de Desagregação de Freguesias------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2- Preparação Sessão Ordinária de Junho – Tempos-------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Petições------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Moções conjuntas------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

1- Relativamente ao processo de desagregação de Freguesias, o presidente informou que deu entrada nos serviços da 

AM o processo de Runa e é espectável que nas próximas semanas, ou próximos meses, venhamos a receber 

também o da Maceira e o de Matacães.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ficou acordado, entre todos os presentes, que os processos serão previamente analisados juridicamente pelos 

serviços de apoio, afim de verificar o cumprimento de todos os preceitos legais necessários. Após esta verificação, 

os processos regressarão à Mesa AM. Caso seja necessário far-se-á um convite à/às Assembleia/s de Freguesia para 

melhorar ou completar a proposta antes do seu agendamento.-------------------------------------------------------------------- 

Depois da análise de todos os processos, o presidente da Mesa da AM remeterá os processos ao Executivo para 

parecer obrigatório, sobre cada um, nos termos da Lei, com prazo de 15 dias.------------------------------------------------- 

Depois destes passos internos, as propostas serão agendadas para discussão e votação numa mesma sessão 

extraordinária da AM a realizar em outubro, já que os processos devem chegar à Assembleia da República até 

meados de novembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caso venha a ocorrer alguma alteração legislativa, adaptaremos os procedimentos previstos.---------------------------- 

2- Foram analisados e consensualizados os tempos regimentais pelos vários assuntos da ordem de trabalhos.---------- 

3- Sobre a petição da “A8”, o presidente da AM apresentou uma recomendação para que a Câmara Municipal 

diligencie no sentido de concretizar as finalidades pretendidas e todos os membros concordaram.---------------------- 

Relativamente à Petição sobre “estacionamento livre”, a recomendação vai no sentido desta petição ser assumida 

como mais um elemento a ter em atenção pela Câmara Municipal quando toma decisões sobre o estacionamento 

na cidade, mas a CM não deve concretizar as finalidades propostas. A maioria dos membros da CPL disseram rever-

se na recomendação proposta pelo PAM, com exceção do PCP.-------------------------------------------------------------------- 

4- O presidente da AM apresentou uma Moção sobre o Encerramento das Urgências e outra sobre a localização do 

Novo Hospital. Todos os presentes declararam se rever nos textos apresentados.-------------------------------------------- 

Ficou também decidido que, tendo em conta a excecionalidade desta Moções e votos preparados para esta sessão, 

a sua discussão e votação ocorrerá no 1º ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------

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

O presidente da Assembleia Municipal 

 

(José Manuel Correia) 


