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ACTA Nº 18
ACTA DA REUNIÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE

DA

ASSEMBLEIA

MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 5

DE FE\fEREIRO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois
mil e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e na sala da Assembleia Municipal sita
no edifício da Câmara Municipal, realizou-se uma reunião da Comissão Permanente sob
a presidência de Maria Flora Moreira da Silva Passos Silva e a presença dos Deputados
Municipais Luís Manuel Miranda Palma (PS), Ana Maria Palhares (PSD), José Carlos
Freitas (CDS/PP), Martinho Martins Cerqueira (CDU) e João Paulo da Rocha Carvalhido
GFI). Secretariou a Coordenadora Técnica da Secção de Actas e Apoio aos órgãos
Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. Pelas dezoito horas, foi declarada aberta
a reunião. A Câmara Municipal fez-se representar pelo Presidente da Câmara José Maria
Costa. -------------------- - --------- - ---------------------------- -- -

REALIZAÇÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:Dando início aos trabalhos, foram discutidos os seguintes assuntos, nos termos do que
dispõe o número 2 do artigo 21° do Regimento desta Assembleia Municipal:- (01)

ORDEM DE TRABALHOS:- A Presidente da Assembleia deu a palavra aos
deputados municipais para se pronunciarem tendo em atenção o disposto na alínea k) nº
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2 artigo 20° Regimento, que prevê que:- "Compete n Comissiio Per111n11e11te, decidir, por 111niorin
qunliftcndn de dois terços, n escolltn de 11111 temn especifico pnm dehnte no primeiro ponto dn ordem de
tmhnllios, n oconer 11n sessiio de Fetierefro, podendo ser co11Pidndo n pnrtici1mr e i11te111ir indil1id11n/idndes
estrnnlins à Asse111Mein M1micipnl, que disporão de w11 tempo 111áxí1110 de 15 111i1111tos de inten1e11çiio. ". A

Presidente da Assembleia propôs como tema a "A REABILITAÇÃO DA CIDADE". O Presidente da
Câmara face a esta proposta mostrou a sua concordância fazendo uma breve exposição da
oportunidade e interesse de apresentar este tema. De seguida a deputada Ana Palhares
sugeriu como tema "O Turismo", embora reconhecendo a oportunidade e interesse do
tema proposto pela Presidente da Assembleia. A Comissão deliberou, por unanimidade,
aprovar o tema proposto pela Presidente da Assembleia, sendo atribuídos os seguintes
tempos de intervenção:Q

15 minutos para intervenção da individualidade a convidar;

QS minutos a cada representante de cada Agrupamento Político;
Q

5 minutos para a Câmara Municipal; e

Q

10 minutos para encerramento pelo convidado.

Relativamente à individualidade a convidar, foi deliberado que deveria ser contactado o
Professor Doutor José Mendes, Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, no sentido
de se averiguar a disponibilidade na aceitação deste convite. Seguidamente, a Presidente
da Assembleia deu conhecimento que até ao momento não chegou nenhum pedido da
Câmara para agendamento de assuntos, tendo o Presidente da Câmara informado que na
próxima reunião camarária a ter lugar a 18 de Fevereiro deverão constar assuntos que
carecem de aprovação da Assembleia Municipal e se for o caso remeterá oportunamente
um oficio a solicitar o aditamento dos mesmos na ordem de trabalhos. Face ao ah·ás
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deliberado realizar a mesma no próximo dia 26 de Fevereiro corrente, (Sexta-Feira), pelas
21 horas, no Teatro Municipal Sá de Miranda, desta cidade de Viana do Castelo com a
seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1.

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA;

2.

DEBATE-A REABILITAÇÃO DA CIDADE;

3.

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EJOVENS DE VIANA DO CASTELO - ELEIÇÃO DE COMISSÁRIO;

4.

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOS DEPUTADOS ELEITOS EM DIVERSAS ENTIDADES.

Mais foi resolvido que os documentos que servem de suporte aos pontos da ordem de
trabalhos constam do site da Câmara Municipal, no endereço W-WW.cm-viana-castelo.pt,
e podem ser consultados no referido site, clicando em órgãos autárquicos, assembleia
municipal, bem como que os mesmos documentos vão estar disponíveis, para entrega, em
formato digital, para os deputados municipais que os quiserem levantar na Secção de
Actas, para além de terem já sido fornecidos a todos os agrupamentos políticos, pelo que
irá ser dispensado o envio dos mesmos nos termos da alínea f) do artigo 20° do Regimento.
Esta deliberação foi tornada por unanimidade, estando presentes a Presidente da
Assembleia e os deputados municipais Luís Palma (PSD), Ana Palhares (PSD), Martinho
Cerqueira (CDU), José Carlos Freitas (CDS-PP) e João Paulo Carvalhido OFI). (02)

GRELHA DE TEMPOS DE INTERVENÇÃO:- Relativamente ao assunto em título
e no cumprimento do que dispõe a alínea d) do número 1 do artigo 21º, conjugada com
número 3 do artigo 31°, ambos do Regimento desta Assembleia Municipal, foi deliberado
definir a seguinte grelha de tempos de intervenção:-.
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ASSUNTOS

TEMPOS
30 minutos
60 minutos
30 minutos
30 minu tos

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÃMARA
DEBATE-A REABILITAÇÃO DA CIDADE
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE V IANA DO CASTELO - ELEIÇÃO DE COM ISSÁRIO;
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DOS DEPUTADOS ELEITOS EM DIVERSAS ENTIDADES

Mais foi deliberado, que os tempos atrás definidos irão ser dish·ibuídos nos termos do
seguinte quadro:
AGRUPAMENTOS POLITICOS
PS (14+6)
PSD (9+9)
J.F.INDEPENDENTES (11)
CDU (4+1)
CDS/PP (1)

60 MINUT OS

20

3 0 MINUTOS
9

17
9

8

8

5
5

6

3

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Presidente da
Assembleia e os deputados municipais Luís Palma (PS), Ana Palhares (PSD), Martinho
Cerqueira (CDU), José Carlos Freitas (CDS-PP) e João Paulo Carvalhido (JFI). (03)

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:- E, nada mais havendo a tratar, a Presidente da
Mesa, pelas vinte horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a

e
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