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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 14 /Ano 2022-------------------------------------------------------- 

Data 12/12/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H00/Fim 18H45 

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

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

Luís Carlos Lopes---------------------- 
Jorge Santos---------------------------- 
Pedro Castelo-- 
Carlos Filipe ---------------------------- 

Faltas: ---------------------------------- 
Renato Monteiro--------------------- 
Francisco Corvelo --------------------
--------------------------------------------

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

1- Informações gerais----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Preparação da Sessão Ordinária ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Outros assuntos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1- O presidente da Assembleia lamentou que, por motivos de saúde do próprio, a reunião prevista para o passado dia 

6 não se tenha realizado e agradeceu a compreensão de todos pela concordância pela ordem de trabalho e tempos 

propostos de modo a permitir o cumprimento dos prazos para o envio da convocatória e restante documentação 

aos membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Relativamente à sessão apelou à boa gestão dos tempos tendo que o seu somatório dá quase 10 horas porque, 

conforme é habitual os pontos relacionados com as taxas e Documentos Previsionais para 2023, devido à sua 

importância, têm tempos alargados para a sua discussão e votação. ------------------------------------------------------------- 

Durante a manhã, deram entrada 3 documentos para o ponto 11 da ordem de trabalhos, nomeadamente uma 

Moção do PS e outra do PCP e uma recomendação do PSD. ------------------------------------------------------------------------- 

3- O presidente da comissão de Saúde deu nota de que a comissão informará à Assembleia da visita do Sr. Ministro 

da Saúde e das reuniões com o conselho de Administração do CHO e direção do ACES OesteSul. ------------------------ 

O deputado Pedro Castelo questionou o motivo do atraso no envio da informação escrita da Presidente da Câmara 

e o presidente da Assembleia lamentou o atraso do Gabinete da Presidente da Câmara no envio referida 

documentação, para a qual não tem uma justificação. -------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, foram expressas variadas notas de grande preocupação com a falta de resposta do SNS, em vários 

níveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

O presidente da Assembleia Municipal 

 

(José Manuel Correia) 


