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

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

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 13 /Ano 2022-------------------------------------------------------- 

Data 30/11/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H00/Fim 18H45 

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

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

Jorge Santos---------------------------- 
Francisco Corvelo--------------------- 
Carlos Filipe ---------------------------- 
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 

Faltas: ---------------------------------- 
Renato Monteiro---------------------
Pedro Castelo--------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------------- 

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

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

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

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

1- O presidente da Assembleia informou a comissão do pedido do Sr. Tomás Lourenço, que tinha pedido a suspensão 

do mandato, para regressar, antecipadamente ao exercício das funções paras as quais foi eleito. ----------------------- 

Mais referiu a entrega do Relatório Final do “Estudo sobre o futuro da Política Pública de Saúde do Oeste” ao Sr. 

Ministro da Saúde, que se deslocou a Torres Vedras no passado dia 21 do corrente mês. ---------------------------------- 

Ainda sobre questões de saúde, foi dada a conhecer a reunião da Comissão Permanente de Saúde com o Conselho 

de Administração do CHO, no passado dia 28. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

No que a informações diz respeito, referiu ainda a intenção da Comissão Permanente de Economia e Demografia 

de agendar uma Assembleia Temática sobre o “Cluster da Alimentação”, para o dia 4 de fevereiro, sobre a qual 

serão dadas mais informações após reunião da referida comissão. --------------------------------------------------------------- 

2- Foram dados a conhecer os assuntos que, à data, os serviços da Assembleia têm para agendamento na próxima 

Sessão, recordando que, mesmo sem estarem deliberados, os projetos de orçamento do Município e do SMAS 

foram antecipadamente disponibilizados pela câmara Municipal em cumprimento do prazo disposto no n.º 4 do 

artigo 23º do Regimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A ordem de trabalhos da sessão ordinária de dezembro será fixada na reunião da CPL agendada para a próxima 

semana, assim com os respetivos tempos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antes de dar a reunião por terminado, o presidente da Assembleia Municipal convidou todos a estarem presentes 

na sessão publica de apresentação dos vencedores do orçamento participativo, que decorrerá do dia 5 de 

dezembro, às 19h, nos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

O presidente da Assembleia Municipal 

 

(José Manuel Correia) 


