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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO

PERMANENTE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL REAUZADA NO DIA 27

DE MARÇO DE 2019: - ---- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e sete dias do mês de Março 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 Flora Passos Silva, Presidente da
Assembleia Municipal e a presença dos Deputados Municipais Luis Manuel Miranda
Palma (PS), Manuel Rodrigues Salgueiro OH), Eduardo Viana (PSD), 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 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 da Cunha Costa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REALIZAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL:- Dando ilúcio aos trabalhos, foram discutidos os seguintes assuntos,
nos termos do que dispõe o número 2 do artigo 21° do Regil11ento desta Assembleia
Municipal:- (01) ORDEM DE TRABALHOS:- A Presidente da Assembleia deu
conhecimento dos assuntos remetidos pela Câmara Municipal para agendamento de
uma sessão extraordinária da Assembleia através do ofício GAP-84, de 22 de Março,
tendo sido distribuído em formato papel o expediente de todos os pontos, tendo de
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seguida o Presidente da Câmara prestado esclarecimentos sobre o conteúdo do
mesmo. De seguida, foi deliberado realizar uma sessão extraordinária da Assembleia
Municipal no próximo dia 1 de Abril, (Segunda-Feira), pelas 18 horas, no Auditório
do Castelo Santiago da Barra, desta cidade de Viana do Castelo com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAISDECRETO-LEI 20/2019

2.

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS DECRETO-LEI 22/2019

3.
4.

EMPRÉSTIMO DE TESOURARIA- REFORÇO
ATRIBUiÇÃO DO BENEFíCIO DE ISENÇÃO DE IMT- 3DLB SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA, ART.' 23.'-A DO
CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO

5.

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA RODOVIÁRIA (PEL) -

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA

REALIZAÇÃO DE AÇÃO EM ÁREA ABRANGIDA PELA RAN - RESERVA AGRíCOLA NACIONAL - RECONHECIMENTO
DE INTERESSE MUNICIPAL

6.

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA (DUP) -

REQUALlFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

INFRAESTRUTURAS DE APOIO NO CENTRO CíVICO DE ALVARÃES

Mais foi resolvido que os documentos que servem de suporte aos pontos da ordem de
trabalhos constam do site da Câmara Municipal, no endereço www.cm-vianacastelo.pt, e podem ser consultados no referido site, clicando em órgãos autárquicos,
assembleia municipal, bem como que os mesmos documentos vão estar disponiveis,
para entrega, em formato digital, para os deputados municipais que os quiserem
levantar na Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos, 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
tomada por unanimidade, estando presentes a Presidente da Assembleia e os
deputados municipais Luis Palma (PS), Manuel Salgueiro OFI), Eduardo Viana (PSD),
Sónia Dantas (CDU), Jorge Teixeira (BE), José Meleiro (CDS/PP), Luís Videira (MPT).
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(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°,
conjugada com número 3 do artigo 31°, ambos do Regimento desta Assembleia
Municipal, foi deliberado definir a seguinte grelha de tempos de intervenção:N°
1

2
3
4

5
6

TEMPOS

ASSUNTOS
Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades
Intermunicipais· Decreto-Lei 20/2019
Transferência de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades
Intermunicipais - Decreto-Lei 22/2019
Empréstimo de Tesouraria- Reforço

30 minutos
30 minutos
30 minutos

Atribuição do Benefício de Isenção de IMT- 3DLB Sociedade Imobiliária. SA. art.º
23.º·A do Código Fiscal do Investimento

30 minutos

Construção de Infraestrutura Pública Rodoviâria (PEL) - pedido de autorização para
realização de ação em área abrangida pela RAN - Reserva Agrícola NacionalReconhecimento de Interesse Municipal
Declaração de Utilidade Pública (DUP) - requalificação e construção de
equipamentos e infraestruturas de apoio no Centro Cívico de Alvarães

30 minutos
30 minutos

Mais foi deliberado, que os tempos atrás definidos irão ser distribuídos nos termos do
seguinte quadro, que foi aprovado por unanimidade na Comissão do Regimento:
90 MINUTOS

60 MINUTOS

30 MINUTOS

PS (15+6)=21

31

21

8

I.F.INDEPENDENTES (16)

23

15

6

PSD (7+3)=10

15

10

4

CDU (3+2)=5

9

5

3

CDSjPP (1)

4

3

3

8E (1)

4

3

3

MPT (1)

4

3

3

CÂMARA MUNICIPAL

31

21

8

Esta deliberação fOI tomada por unalUmldade, estando presentes a PreSidente da
Assembleia e os deputados municipais Luis Palma (PS), Manuel Salgueiro UFl),
Eduardo Viana (PSD), Sónia Dantas (CDU), Jorge Teixeira (BE), José Meleiro

;; =--:;.--::;..

---~-:;-:::...,;,.. ':"::=-~.:.-_.•

- - ~ ~ -_::::...:'::-~::;:._=::-;; -:;..;'=.-...."... - - -

._. - - . - -

-

-

_

.•

--

--=- ._-

Mandato 2017-2021

(CDS/PP), Luís Videira (MPT). (03) REUNIÃO DE TRABALHO PARA

ANALISE DO TEMA "HISTORIAS DE DESENVOLVIMENTO DE
VIANA DO CASTELO":- A Presidente da Assembleia deu a palavra ao deputado
Eduardo Viana tendo como fim dar conhecimento do resultado da reunião realizada
em 25 de Março corrente, no seguimento da deliberação tomada por esta comissão
em 21 de Janeiro ultimo e tendo como fim a organização da acção em titulo, e onde
estiveram presentes para alem dos deputados José Carlos Resende, Luis Louro e
Eduardo Viana os convidados Professor José Manuel Lopes Cordeiro e o Arquiteto
Manuel Rivas Golias. O deputado Eduardo Viana prestou diversas informações
sobre a realização da acção e o que se pretende realizar, tendo os palestrantes
convidados ficado de enviar informação mais pormenorizada sobre os temas que irão
abordar. Disse ainda que foi sugerido o próximo dia 4 de Maio (sábado) pelas 14h30
no auditório Lima de Carvalho do IPVC, para realização da acção que terá uma
duração aproximada de 30 minutos para cada intervenção e será seguida de uma
visita guiada a cidade e terminando com um "verde de honra" que será servido no
edifício da Câmara Municipal. Face ao atrás exposto, a Comissão Permanente
deliberou aprovar a proposta apresentada. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade, estando presentes a Presidente da Assembleia e os deputados
municipais Luis Palma (PS), Manuel Salgueiro UFI), Eduardo Viana (PSD), Sónia
Carvalho (CDU), Jorge Teixeira (BE), José Meleiro (CDS/PP), Luís Videira (MPT).

(04) PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO:- A Presidente da Assembleia deu
conhecimento do teor da proposta de recomendação remetida pelo deputado
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municipal José Carlos Resende em cumprimento da deliberação tomada na sessão da
Assembleia Municipal realizada em 22 de Fevereiro findo e que, depois de analisada,
e feitos alguns ajustes foi aprovada, por unanimidade, com o texto que seguidamente
se transcreve:"PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Pressupostos:
a} O Programa Nacional de Investimentos 2030, conhecido por - PNI 2030,
apresenta um programa de caráter estratégico e económico de desenvolvimento
integrado;
b) Neste estão incluídos vários investimentos estratégicos para o Alto-Minho, entre
os quais se menciona o Programa de

Investimentos de Conetividade

Transfronteiriça e a necessidade de melhorar as ligações entre a Galiza e o norte
de Portugal;
c} Devem ser incluídos no PNI 2030, de uma forma concreta, investimentos que
contribuam para a eliminação das barreiras fronteiriças que foram estimuladas
durante séculos.
Tendo em consideração os pressupostos descritos, a Assembleia Municipal de Viana
do Castelo delibera aprovar a seguinte recomendação:
I. Sem prejuízo da necessidade de promover os estudos necessários a um
aprofundamento e melhoria das ligações entre o norte de Portugal e a Galiza,
nomeadamente usando e ultrapassando o estuário do Rio Minho, impõe-se
terminar a A28 (IC1) até Valença, o que corresponde apenas a um troço de cerca
de 15kms, e simultaneamente assegurar o prolongamento para Monção com
ligação à A52 na Galiza;
2. Esta deliberação deve ser remetida ao Governo, Assembleia da Republica e
Grupos Parlamentares, CIM, presidentes das câmaras e assembleias municipais
do distrito e à comunicação sociaL"
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a Presidente da
Assembleia e os deputados municipais Luis Palma (PS), Manuel Salgueiro OFl),
Eduardo Viana (PSD), Sónia Carvalho (CDU), Jorge Teixeira (BE), José Meleiro
(CDS/PP), Luís Videira (MPT). (05) ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:- E,
nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa, pelas vinte horas e trinta minutos,
declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente ata.

