Mandato 2017•2021

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO

PERMANENTE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL REAIJZADA NO DIA 11
DE FE\fEREIRO DE 2019:--- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano dois
mil e dezanove, nesta cidade de Viana do Castelo e no salão nobre da Câmara
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,
Presidente da Assembleia Municipal e a presença dos Deputados Municipais Luis
Manuel Palma (PS), Manuel Rodrigues Salgueiro (JFI), Sónia Alexandra Dantas
Carvalho (CDU), Jorge Teixeira (BE), José Augusto Meleiro Rodrigues (CDS/ PP),
Luís Jorge Videira (MPT). Secretariou a Coordenadora Técnica da Secção de Actas e
Apoio aos Órgãos Autárquicos, Georgina Maria Ferreira Marques. A Câmara
Municipal fez-se representar pelo Presidente da Câmara José Maria Costa. Pelas
dezoito horas, foi declarada aberta a reunião registando-se a falta do deputado
municipal Eduardo Paço Viana (PSD). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

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 º 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 2 artigo 20º Regimento, que prevê que:- "Co111pete n Co111issào
Per111niw11te, decidir, por 111niorin q11nlificndn de dois terços, n esco/lin de 11111 temn especifico pnrn debnte
110 pri111eiro po11to dn ordem de tmbn/110s, n ocorrer 1in sessão de frz1ereiro, pode11do ser com•idndo n
pnrticipnr e i11teruir i11diuid11nlidndes estm11'1ns

nAsse111blein M1111icipnl, que disporão de 11111 tempo

111ríxi1110 de 15 111i1111tos de i11ten1e11çào. ". A Presidente da Assembleia propôs como tema "O
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Plano Nacional de Investimento e as suas implicações na Região Norte", tendo
aproveitado a presença do Sr. Presidente da Câmara para lhe solicitar a indicação de
um.a individualidade competente e eventuais contatos, tendo o mesmo sugerido o
Presidente da Associação Empresarial de Portugal. 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 Politico;
QS 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 Presidente da Associação Empresarial de Portugal, no sentido de se
averiguar a disponibilidade na aceitação deste convite. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade, estando presentes a Presidente da Assembleia e os deputados
municipais Luis Palma (PS), Manuel Salgueiro (JFI), Sónia Carvalho (CDU), Jorge
Teixeira (BE), José Meleiro (CDS/PP), Luís Videira (MPT). Seguidamente, a
Presidente da Assembleia deu conhecimento dos assuntos remetidos pela Câmara
Municipal para agendamento na próxima sessão ordinária da Assembleia através do
ofício GAP-6-l, de 11 de Fevereiro, tendo o Presidente da Cfunara prestado
esclarecimentos sobre o conteúdo do mesmo. Face ao atrás exposto, foi deliberado
realizar a sessão ordinária da Assembleia Municipal no próximo dia 22 de Fevereiro
corrente, (Sexta-Feira), pelas 21 horas, no Auditório do Castelo Santiago da Barra,
desta cidade de Viana do Castelo com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1.

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÃMARA;

2.

DEBATE- "0 PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO EAS SUAS IMPLICAÇÕES NA REG IÃO NORTE"

3.

INCENTIVOS À PRÁTICA DESPORTIVA -TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
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Mais foi resolvido que os documentos que servem de suporte aos pontos da ordem
de trabalhos constam do site da Câmara Municipal, no endereço \vww.cm-vianacastelo.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. Por ultimo e tendo em atenção a ordem de
trabalhos e o caracter especial de funcionamento desta sessão da Assembleia
Municipal, foi deliberado por unanimidade que a sessão terá inicio com o Debate,
seguindo-se o período de intervenção do público e só depois o período de antes da
ordem do dia e por ultimo a ordem do dia com os pontos constantes da ordem de
trabalhos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes o
Presidente da Assembleia e os deputados municipais Luis Palma (PS), Manuel
Salgueiro (JFI), Sónia Dantas (CDU), Jorge Teixeira (BE), José Meleiro (CDS/ PP),
Luís Videira (MPT). (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 21 º, conjugada com número 3 do artigo 31 º, ambos do Regimento
desta Assembleia Municipal, foi deliberado definir a seguinte grelha de tempos de
intervenção:-

Nº

ASSUNTOS

TEMPOS

1

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

30 minutos

2

DEBATE - "0 PLANO NACIONAL DE I NVESTIMENTO E AS SUAS IMPLICAÇÕESNA REGIÃO NORTE".

60 minutos

3

INCENTI VOS À PRÁTICA DESPORTIVA - TAXAS DE UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAM ENTOS DES PORTIVOS

30 minutos

Mais foi deliberado, que os tempos ah·ás definidos irão ser distribuídos nos termos do
seguinte quadro, que foi aprovado por unanimidade na Comissão do Regimento:
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9 0 MINUTOS

60 MINUTOS

30 MI NUTOS

PS (15+6)=21

31

21

8

j .F.INDEPENDENTES (16)

23

15

6

PSD (7+3)=10

15

10

4

CDU (3+2)=5

9

5

3

CDS/PP (1)

4

3

3

BE (1)

4

3

3

MPT (1)

4

3

3

CÂMARA MUNICIPAL

31

21

8

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes o Presidente da
Assembleia e os deputados municipais Luís Palma (PS), Manuel Salgueiro QFI),
Sónia Dantas (CDU), Jorge Teixeira (BE), José Mele.iro (CDS/PP), Luís Videira
(MPT). (03) ASSUNTOS DIVERSOS:- A Presidente da Assembleia deu
conhecimento de uma carta que recebeu da Methamorphys - Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento Humano, sob o titulo "Queixa e participação de
comportamento grave e Irresponsável do Deputado Municipal Luís Jorge Videira", tendo
a Comissão Permanente deliberado responder à Instituição nos termos em que o fez
na decisão tomada na reunião de 6 de Dezembro de 2017. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade, estando presentes a Presidente da Assembleia e os deputados
municipais Luís Palma (PS), Manuel Salgueiro QFI), Sónia Dantas (CDU), Jorge
Teixeira

(BE), José Meleiro

(CDS/PP).

(04)

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 presente ata.
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