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ACTA Nº 6 
ACTA DA REUNIÃ O DA Com issã o 
perm a nente DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 8 
DE Junho DE 2006: - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos oito dias do mês de Junho do ano dois 

mil e seis, 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 Armando Rodrigo Soares Pereira e a presença dos Deputados 

Municipais José Carlos Resende da Silva (PS), Carlos Parente Antunes (PSD), Aristides 

Martins de Sousa (CDS/PP), Ana Rocha de Oliveira (CDU), Luís Filipe Oliveira Louro 

(BE) e José Filipe Penteado Ribeiro (P.J.I). Secretariou a Chefe de Secção de Actas, 

Georgina Maria Ferreira Marques. A deputada municipal Luísa Novo Vaz (I) pediu a 

sua substituição, pelo período de dois dias, nos termos do disposto no artº 78º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, tendo sido substituída por Sónia Maria da Silva Lajoso, 

que tendo em atenção que se encontrava presente na sala, e cuja identidade é do 

conhecimento pessoal do Presidente da Assembleia, iniciou de imediato as suas 

funções como deputada municipal. Pelas dezoito horas, foi declarada aberta a reunião. 

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- Antes de se iniciar a ordem de 

trabalhos, o Presidente da Assembleia distribuiu por todos os presentes cópia do 

inquérito realizado ao Município de Viana do Castelo pelo IGAT e remetido pela 

Câmara Municipal a esta Assembleia para os efeitos previstos na alínea i) do nº 1 do 

artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, através do oficio nº SA-44 de 5 de Junho 
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corrente, tendo sido deliberado, face à complexidade do referido documento, dar um 

prazo até ao próximo dia 21 de Junho corrente, para quem quiser se pronunciar sobre 

o conteúdo do mesmo, e no caso de haver interesse irá ser marcada nova reunião desta 

Comissão a fim de se decidir a metodologia a seguir para a pronuncia sobre o referido 

documento. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes o 

Presidente da Assembleia e os deputados municipais José Carlos Resende (PS), Carlos 

Antunes (PSD), Aristides Sousa (CDS/PP), Ana Oliveira (CDU), Luís Louro (BE), 

Filipe Penteado (P.J.I) e Sónia Lajoso (I). REALIZAÇÃO DE SESSÃO 

ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- Dando inicio aos trabalhos, foram 

discutidos os seguintes assuntos, nos termos do que dispõe o artigo 21º do Regimento 

desta Assembleia Municipal:- (01) ORDEM DE TRABALHOS:- O Presidente da 

Assembleia deu conhecimento dos assuntos remetidos pela Câmara Municipal para 

agendamento na próxima sessão ordinária da Assembleia, tendo sido deliberado realizar 

a mesma no próximo dia 30 de Junho, pelas 21 horas, no Auditório do Castelo de 

Santiago da Barra, desta cidade com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA; 

2. CARTA EDUCATIVA INTERMUNICIPAL/VALIMAR COMURB; 
 
Mais foi resolvido que os documentos que servem de suporte ao ponto da ordem de 

trabalhos vão estar disponíveis, para entrega, 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 20º do Regimento. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, 
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estando presentes o Presidente da Assembleia e os deputados municipais José Carlos 

Resende (PS), Carlos Antunes (PSD), Aristides Sousa (CDS/PP), Ana Oliveira (CDU), 

Luís Louro (BE), Filipe Penteado (P.J.I) e Sónia Lajoso (I). (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 31º, ambos do Regimento desta Assembleia Municipal, foi 

deliberado, definir a seguinte grelha de tempos de intervenção:-  

ASSUNTOS TEMPOS 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 60 minutos 
INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 30 minutos 
CARTA EDUCATIVA INTERMUNICIPAL DA VALIMAR COMURB 60 minutos 

Mais foi deliberado, que os tempos atrás definidos irão ser distribuídos nos termos do 

seguinte quadro: 

AGRUPAMENTOS POLITICOS 60 MINUTOS 30 MINUTOS 
PS 18 8 

PSD 14 7 
J.F.INDEPENDENTES 8 4 

CDU 6 4 
CDS/PP 5 3 

BE 5 2 
VNC 4 2 

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes o Presidente da 

Assembleia e os deputados municipais José Carlos Resende (PS), Carlos Antunes (PSD), 

Aristides Sousa (CDS/PP), Ana Oliveira (CDU), Luís Louro (BE), Filipe Penteado 

(P.J.I) e Sónia Lajoso (I). (04) ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:- E, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente da Mesa, pelas vinte horas, declarou encerrada a reunião, 

da qual, para constar, se lavrou a presente acta. 


