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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 

PERMANENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 17 

DE OUTUBRO DE 2022:---------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dezassete dias do mês de Outubro do ano 

dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Viana do Castelo e no salão nobre da Câmara 

Municipal sito 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 José Carlos Resende 

(PS), Manuel Rodrigues Salgueiro (JFI), Barbara Barreiros (PSD), Tiago Fonte (CDU), 

Luís Jorge Videira (JSPV), Júlio Vasconcelos (CDS/PP), · Luís Filipe Louro (BE), 

Manuel Moreira (CH) e Manuel Agostinho Gomes (A). Secretariou a Coordenadora 

Técnica da Secção de Apoio aos Órgãos Autárquicos, Georgina Maria Ferreira 

Marques. Pelas dezoito horas, foi declarada aberta a reunião. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REALIZAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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 eu conhecimento do teor do oficio datado de 15 de Setembro findo da 

União de Freguesias de Geraz do Lima (Santa Maria, Santa Leocádia e Moreira) e 

Deão), em cumprimento do disposto no nº 1 do artigo 12° da Lei nº 39 / 2021, de 24 de 

Junho pelo qual foi transmitida a deliberação da Assembleia de Freguesia a aprovar 

a criação da freguesia de Geraz do Lima Santa Leocádia ao abrigo do disposto no nº 
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1 do artigo 12º da Lei nº 39/2021, de 2-l de Junho. Deu ainda conhecimento do ofício 

GAP-560, de 13 de outubro, pelo qual foi transmitido o parecer emitido pela Câmara 

Municipal em cumprimento do disposto no nº 3 da referida disposição legal e que se 

anexa à presente acta e de que foi entregue cópia a todos os presentes. De seguida, foi 

deliberado realizar uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal no próximo 

dia 2 de novembro, quarta-feira, pelas 21 horas, no auditório da AIM, desta cidade de 

Viana do Castelo, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
1. CRIAÇÃO DE FREGUESIA DE SANTA LEOCÁDIA DE GERAZ DO LIMA PELA DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA (SANTA MARIA, SANTA LEOCÁDIA E MOREIRA) E DEÃO; 

2. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL -APROVAÇÃO 

Relativamente ao ponto 1 da ordem de trabalhos, foi deliberado convidar o Sr. Carlos 

Torre em representação do grupo de cidadãos da freguesia de Santa Leocádia para 

assistir e fazer uma intervenção com a duração de 5m, e terá lugar no ilúcio da 

apreciação do referido ponto. 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-viana-castelo.pt, e podem ser consultados no referido site, 

clicando em órgãos autárquicos, assembleia municipal, bem corno que os mesmos 

documentos vão estar disponíveis, 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 20º 

do Regimento. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a 

Presidente da Assembleia e os deputados municipais José Carlos Resende (PS), 
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Manuel Salgueiro OFI), Barbara Barreiros (PSD), Tiago Fonte (CDU), Lu=g) 

Videira GSPV), Luís Louro (BE), Júlio Vasconcelos (CDS/PP), Manuel Moreira (CH) 

e Agostinho Gomes (A). (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 Criação de Freguesia de Santa l .cocádia de Gcraz do J .ima pela 
desagregação da L nião <le Freguesias ck Gcraz do Lima (Santa 60 minutos 

~faria, Santa Leocá<lia e ~foreira) e Deão 

3 Regimento da .-\ sscmblcia Municipal - .\ptO\·ação 60 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: 

Agrupamentos 90m 60m 30m 

PS 21 31 20 8 

JFI 14 20 13 5 

PSD 9 13 9 4 

CDU 5 9 6 3 

CDS 2 5 4 2 

JSPV 1 3 2 2 

BE 1 3 2 2 

ALIANÇA 1 3 2 2 

CHEGA 1. 3 2 2 

Total 55 90 60 30 

lndep. (JFPerre) 1 2 2 2 

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

Assembleia e os deputados municipais José Carlos Resende (PS), Manuel Salgueiro 

(JFI), Barbara Barreiros (PSD), Tiago Fonte (CDU), Luís Jorge Videira (JSPV), Luís 

Louro (BE), Júlio Vasconcelos (CDS/PP), Manuel Moreira (CH) e Agostinho Gomes 
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(A). (03) ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA SERRA D' ARGA -

INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA ASSEMBLEIA GERAL:

Pela Presidente da Assembleia Municipal foi dado conhecimento do email remetido 

pela Vereadora Fabíola Oliveira a solicitar que, em cumprimento do disposto no n~2 

do artigo 13° dos Estatutos da Associação de Municípios da Serra d' Arga, fosse 

indicado por esta Assembleia os três representantes, a escolher de entre os eleitos nas 

Assembleias Municipais, para fazer parte da Assembleia Geral daquela Associação. 

A Comissão Permanente decidiu que seriam os Agrupamentos com maior 

representatividade, nomeadamente o PS, PSD e CDU, a indicar cada um deles um 

representante efetivo e um suplente para ser remetida em tempo útil à Câmara 

Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes a 

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

Manuel Salgueiro (JFI), Barbara Barreiros (PSD), Tiago Fonte (CDU), Luís Jorge 

Videira (JSPV), Luís Louro (BE), Júlio Vasconcelos (CDS/PP), Manuel Moreira (CH) 

e Agostinho·Gomes (A). (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. 


