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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 12 /Ano 2022-------------------------------------------------------- 

Data 18/10/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H05/Fim 18H50 

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

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

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

Faltas: ---------------------------------- 
Marco Branco--------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 

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

1- Informações ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Preparação da Sessão Extraordinária ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- O presidente da Assembleia informou que a sessão solene de Celebrações do Feriado Municipal terá lugar, dia 11 

de novembro, às 10h30 no Teatro Cine e que a Sessão Ordinária de dezembro está prevista para os dias 14 e 15 de 

desse mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao trabalho das comissões, os presentes foram informados de que a comissão de sustentabilidade 

vai apresentar uma breve informação sobre a visita à ET da Paúl. ----------------------------------------------------------------- 

Sobre a comissão do PDM, pelo presidente foi dito que esta reuniu recentemente com técnicos da Câmara e 

também fará um ponto da situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à comissão de economia disse que será brevemente agendada a 1ª AM Temática. -------------------------------- 

No que diz respeito à Comissão de Saúde não houve avanços significativos, mas será agendada uma reunião a 

pedido do deputado Municipal Luís Carlos Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Relativamente à sessão extraordinária, informou que esta será dedicada, quase exclusivamente, à apreciação e 

votações das propostas de desagregação de Freguesias.  ---------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeitos às 3 propostas de reorganização administrativa do território, estas vão ser votada em separado  

Além dos assuntos relacionados com a descentralização será ainda agendada a eleição de um presidente de junta 

para o Conselho Municipal de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último foram distribuídos os tempos regimentais para cada um dos pontos da ordem de trabalhos. --------------- 

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

 

 

O presidente da Assembleia Municipal 

 

(José Manuel Correia) 


