
                                

ASSEMBLEIA  MUNICIPAL DE BARCELOS 

                            (Gabinete do Presidente) 

 

1 

 

ATA NÚMERO CINCO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE BARCELOS 

 

  

---------Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e catorze, 

reuniu, pela quinta vez, no Auditório dos Paços do Concelho, pelas vinte e 

uma horas e trinta minutos, em sessão extraordinária, a Assembleia 

Municipal do Concelho de Barcelos, depois de ter sido previamente 

anunciada em edital datado de vinte e dois de outubro de dois mil e 

catorze, o qual foi afixado nos lugares habituais e publicado num jornal 

semanal desta cidade para conhecimento público, com a seguinte ordem 

de trabalhos:-------------------------------------------------------------

---------INTERVENÇÃO DO PÚBLICO.-----------------------------------

---------Trinta minutos reservados ao público nos termos do artigo treze 

do Regimento da Assembleia Municipal.----------------------------------

---------ORDEM DO DIA.------------------------------------------------

---------Ponto um – Eleição de quatro pessoas para a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens;--------------------------------------------

---------Ponto dois – Eleição do representante da Assembleia Municipal 

para o Conselho da Comunidade do ACES Cávado III – 

Barcelos/Esposende;------------------------------------------------------

---------Ponto três – Discussão e votação do Regimento da Assembleia 

Municipal;---------------------------------------------------------------

---------Ponto quatro – Discussão e votação da proposta da Câmara 

Municipal a solicitar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal de 

um edifício destinado a estabelecimento de restauração, localizado no 

lugar de Aldeia, freguesia de Feitos.---------------------------------------

---------Imediatamente a seguir procedeu-se ao registo dos membros 

Aprovada na sessão ordinária 

de 14 de novembro de 2014 
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presentes, nomeadamente:------------------------------------------------

---------Adélio Barbosa Miranda, Agostinho Martins da Silva, Ana Paula 

Carreira Gonçalves Lopes Moreira, Ana Rita da Silva Torre, Anselmo 

Miranda Vasconcelos, António Cardoso da Silva, António da Costa Neves, 

António da Cruz Vaz Saleiro, António Oliveira Castro, António Salomão 

Silva Rodrigues, António da Silva Gonçalves do Vale, António Silva 

Pereira, Armando Ricardo Pereira da Costa, Armindo Manuel Costa Vilas 

Boas, Arnaldo Ribeiro de Sousa, Augusto Fonseca Silva Dias, Bruna 

Cristiana Araújo Ferreira, Bruno André Torres Macedo, Cândido da Silva 

Gomes, Clara Magda Ribeiro Barbosa Fernandes, Daniel Martins de Brito, 

Daniela Filipa Cardoso Miranda, David Alberto Lemos de Sousa, David 

José Pereira de Carvalho, David Pimenta Vilas Boas, Débora Alexandra 

Vilas Boas Jézero, Domingos Duarte da Silva, Domingos Falcão Gonçalves, 

Domingos Miguel Magalhães Ferreira, Duarte Nuno Cardoso Amorim 

Pinto, Elsa Gracinda de Oliveira Brás, Fernando Gomes Alves, Fernando 

José Gonçalves Pinto, Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis, Filipe 

Emanuel Ramires Pinheiro, Firmino Manuel Lopes da Silva, Florinda 

Oliveira Bogas, Guilhermina Sousa e Silva dos Santos Guimarães, Hélder 

Duarte Grácio Tomé, Hugo Miguel Araújo Cardoso, Isabel Maria Pereira 

dos Santos, Jaime Manuel Faria Dantas, Joana de Macedo Garrido 

Fernandes, João Alberto Novais Alves, João Batista Gonçalves Abreu, João 

Macedo Lourenço, João Paulo Ferreira Pereira, João Paulo Pereira Dias, 

João Rodrigues Martins, João Vieira Barbosa da Silva, Joaquim Alberto 

Martins Barbosa, Joaquim Barbosa Dantas, Joaquim Manuel Araújo 

Barbosa, Joel Miranda Fernandes de Sá, Jorge Manuel de Mesquita 

Fernandes, Jorge Manuel Oliveira Fernandes, José Alves Peixoto, José 

António Gomes Coelho, José Brito Faria, José Carlos Esteves da Costa, José 

da Costa Monteiro, José Gomes dos Santos Novais, José Gonçalves de 

Araújo Silva, José Ilídio da Silva Torres, José Luís Dias Pereira, José Luís 
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Gomes Arantes, José Luís Miranda Vilas Boas, José Manuel de Araújo 

Cardoso, José Manuel Padrão Ferreira, José Maria Alves da Fonte, José 

Maria Cruz Batista, José Miguel Rodrigues Durães, José Monteiro da Silva, 

José Neiva Dias, José Paulo Cardoso Teixeira, José Paulo Maia Matias, 

Juliana Raquel Oliveira Campos, Júlio Arménio Martins da Silva, Leonel 

Gonçalves Vila-Chã, Lucinda Carlota Monteiro Ferreira de Oliveira 

Fonseca, Luís Gonzaga da Silva Pedrosa, Manuel da Cunha Cruzeiro, 

Manuel Fernando da Costa Miranda, Manuel Isaque Ribeiro Ferreira, 

Manuel João Nunes Garcia, Manuel Joaquim Araújo da Silva, Manuel 

Jorge Macedo Esteves, Manuel Maria dos Santos Maciel, Manuel Martins 

Abilheira, Manuel de Oliveira Magalhães, Manuel Simões Correia, Maria 

Isabel Sá da Venda, Maria José Correia Simões, Maria Manuela da Silva 

Gomes de Sá Oliveira, Maria do Sameiro Gomes Cunha Serra, Maria 

Teresa Carvalho Martins Esteves, Mário Constantino Araújo Leite da Silva 

Lopes, Mário Jorge Gomes de Figueiredo, Marta Catarina da Costa, 

Natalina de Sá, Nélson Carlos Teixeira de Brito, Nuno Anselmo Alves 

Miranda, Nuno Evandro Serra Oliveira, Nuno Miguel Machado Martins, 

Paula Cristina Leiras Belchior, Paulo Jorge Araújo Campos, Paulo Jorge 

Dantas Fagundes, Paulo Jorge Gonçalves Esteves, Pedro Miguel Ramos 

Lima, Ricardo Xavier Gomes Vilas Boas, Rui Manuel Dias Faria, Sandra 

Isabel Coutada Teixeira, Sebastião Lemos Ferreira, Susana Patrícia dos 

Santos Araújo, Teresa Maria Dias Ferreira Campos, Vasco André Gomes 

de Deus Real.-------------------------------------------------------------

---------Faltaram os seguintes membros:---------------------------------

---------António Joaquim da Costa Lima, Cândido Pedrosa e Silva, Filipa 

Leonor de Oliveira Morais Caridade, Jorge César Fernandes da Silva, José 

Manuel da Costa Cunha, Lucília Cristiana da Cruz Ferreira, Raquel Sofia 

Rodrigues Marques.------------------------------------------------------

-------------------------INÍCIO DOS TRABALHOS------------------------
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA    –––– Vou dar início a esta sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal.---------------------------------

---------Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimos 

Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Deputados, 

Excelentíssimo Público, Comunicação Social.-----------------------------

---------Vamos então iniciar, dado que não tivemos inscrições para a 

intervenção do público, à ordem do dia e que no ponto número um temos 

a eleição de quatro pessoas para a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens e no ponto número dois eleição do representante da Assembleia 

Municipal para o Conselho da Comunidade do ACES Cávado III – 

Barcelos/Esposende.------------------------------------------------------

---------Com certeza que os senhores deputados quando entraram 

recolheram os seus boletins de voto e, como foi acordado em reunião de 

líderes, vai-se proceder em simultâneo a estas duas eleições.--------------

----------Para isso está instalada a urna, foram apresentadas três listas: a 

lista do PS que corresponde a letra A, a lista do PSD/CDS que corresponde 

a letra B e a lista do MIB que corresponde a letra C.-----------------------

---------Estão afixados na entrada os respetivos candidatos e convido os 

promotores das listas A, B e C a inscreverem-se para poderem usar a 

palavra para defesa das listas propostas.----------------------------------

---------Faz favor de usar da palavra, senhor deputado Joaquim Barbosa.-

DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS –––– Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa – Senhor Presidente da Assembleia, 

Ilustre Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados.-----------------------------------------------------

---------As comissões de proteção de crianças e jovens estão previstas 

numa lei de mil, novecentos e noventa e nove, que estabelece as suas 

competências.------------------------------------------------------------

---------Tratam-se de comissões concelhias, com autonomia funcional e 

que têm uma composição bastante alargada, desde membros indicados 
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neste caso pela Câmara Municipal, pelo Ministério da Educação, por 

IPSS’s, entre outros, e também quatro pessoas indicadas pela Assembleia 

Municipal.---------------------------------------------------------------

---------A lei também estabelece as competências desta comissão e é por 

isso, consideramos nós, de grande responsabilidade para esta Assembleia 

indicar elementos para comporem esta comissão que nos dêem garantias 

de empenho, dedicação e trabalho no âmbito desta comissão.-------------

---------Ora estamos convictos que a lista apresentada pelo Partido 

Socialista reúne estes requisitos.------------------------------------------

---------Fazendo uma breve nota curricular dos elementos por nós 

apresentados, o primeiro elemento, deputado, Pedro Miguel Ramos Lima, 

licenciado em relações internacionais, com trabalho em voluntariado 

internacional.------------------------------------------------------------

---------O senhor deputado José Luís Gomes Arantes, presidente da União 

de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, é formador em cursos 

profissionais e é licenciado pelo Instituto Politécnico do Cávado e Ave.----

---------O senhor deputado Manuel Simões Correia, autarca e membro 

do Conselho Geral da Escola Gonçalo Nunes, empresário e vice-presidente 

da Associação Comercial e Industrial de Barcelos.-------------------------

---------E, finalmente, a senhora deputada Clara Magda Fernandes, 

licenciada em relações internacionais, bancária e presidente da 

Associação AVC – Acidentes Vasculares Celebrais.------------------------

---------Estamos, por isso, convictos das qualidades destes nossos 

representantes e o Partido Socialista faz, pois, um apelo aos membros 

desta Assembleia para que votem na lista A.-------------------------------

---------Muito obrigado.-------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor deputado 

Joaquim Barbosa. Tem a palavra a senhora deputada Susana Araújo.------

DEPUTADA DO PSD DEPUTADA DO PSD DEPUTADA DO PSD DEPUTADA DO PSD –––– Susana Araújo Susana Araújo Susana Araújo Susana Araújo – Senhor Presidente da Assembleia 
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Municipal, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras 

Vereadores e Vereadoras, Caros Deputados e Caras Deputadas 

Municipais, Senhores e Senhoras Presidentes de Junta, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores, muito boa-noite.-----------------------------------------

---------A propósito da eleição das quatro pessoas para a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, doravante designada CPCJ, o 

grupo parlamentar do PSD considera pertinente reforçar a importância 

desta instituição para o nosso concelho.-----------------------------------

---------De acordo com a definição legal, a CPCJ “é uma instituição 

oficial não judiciária que visa promover os direitos da criança e do jovem 

e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, 

saúde, formação, educação e desenvolvimento integral”. Assim, a par da 

proteção, a CPCJ pretende promover os direitos pessoais, económicos, 

sociais e culturais das crianças e jovens. De acordo com a Lei cento e 

quarenta e sete de noventa e nove, as comissões funcionam nas 

modalidades de comissão alargada e comissão restrita. A alargada, que é 

na qual estarão incluídos os representantes da Assembleia Municipal, 

funciona em plenário e grupos de trabalho, e está direcionada para 

desenvolver ações de âmbito geral, de sensibilização da comunidade, de 

promoção de direitos da criança e do jovem e de prevenção do perigo. 

Compete-lhe acompanhar o trabalho da comissão restrita, participar no 

trabalho que está a ser feito de divulgação e sensibilização da 

comunidade, os seus objetivos e modo de funcionamento (através de ações 

de formação ou esclarecimento) e, ainda, propor estratégias de prevenção 

e proteção dos direitos das crianças. É fazendo jus ao provérbio africano 

“é preciso toda uma aldeia para cuidar das nossas crianças” que a lei 

enfatiza a modalidade alargada. Não basta o trabalho dos técnicos da 

comissão restrita! O trabalho e colaboração da comunidade, mais 

precisamente da comissão alargada, assume, nos tempos que correm, um 
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papel preponderante e determinante, na medida em que os seus membros 

têm contactos privilegiados com toda a comunidade e assim mais 

facilmente poderão consciencializar para a necessidade de identificar o 

risco e o perigo, tentar mobilizar recursos, e numa última instância 

sinalizar à CPCJ. Toda uma comunidade, portanto, todos nós, tem 

responsabilidade pelas suas crianças e jovens. Tem a responsabilidade de 

defender e promover os seus direitos que estão consagrados em 

documentos nacionais e internacionais, e para tal é necessário apostar 

numa cultura de prevenção para que seja cada vez mais pequeno o 

número de crianças e jovens a entrar no sistema. Este novo modelo de 

proteção de crianças e jovens em risco preconiza isso mesmo: uma 

participação mais ativa da comunidade, em parceria com o Estado, 

reunindo energias locais dinamizadoras de redes de desenvolvimento 

social capazes de atender às necessidades das crianças e jovens. Com 

efeito, Armando Leandro, presidente da Comissão Nacional, diz que “o 

desenvolvimento de uma cultura da infância, ao nível da prevenção e da 

intervenção reparadora e superadora do perigo, compete a todos”. O que 

mais uma vez vem reforçar a importância de cada um de nós e em 

particular dos representantes que aqui vão ser eleitos.--------------------

---------Ao atuar no âmbito do concelho, as CPCJ’s regem-se por um 

lema basilar de que a comunidade deve ser um agente ativo na 

identificação de problemas, mas também na procura de soluções. A sua 

atuação procura ser coordenada entre várias áreas que atuem na matéria 

da infância e juventude, e conjugando diversas instituições que também 

atuam na área da infância e juventude, e neste aspeto Barcelos tem uma 

rede muito vasta e muito rica, havendo um leque variado de respostas 

para as problemáticas que vão sendo sinalizadas. Contudo, o trabalho 

poderá naturalmente ser melhorado na articulação com as entidades de 

primeira linha. Aqui, permitam-me salientar a importância, também e 
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paralelamente, de Barcelos ter uma equipa mais vasta que funcione 

permanentemente, para atender ao volume e complexidade das situações 

de modo a um funcionamento mais eficaz desta resposta.-----------------

---------Na análise do volume processual global distrital, Barcelos é a 

CPCJ com maior impacto no número total de processos distrital, tendo 

aproximadamente trezentos e cinquenta processos ativos a correr, num 

volume total de cerca de seiscentos processos.----------------------------

---------Em conclusão, a CPCJ de Barcelos é uma instituição de inegável 

importância para o concelho. Numa época em que a natalidade está cada 

vez mais baixa, as crianças têm, mais que nunca, que ser alvo da nossa 

máxima atenção. Uma CPCJ com recursos humanos e materiais, e apoiada 

por todos nós, é uma CPCJ mais capacitada para proteger as nossas 

crianças e jovens e promover os seus direitos. O que investirmos agora, 

será poupado num futuro próximo. A avaliação de programas 

internacionais de prevenção diz-nos que um dólar gasto em prevenção 

vale dezanove dólares em reparação. E penso que aqui os representantes 

desta Assembleia podem dar um forte contributo. Estou certa que todos os 

presentes estão sensíveis a esta temática. Urge investir da intervenção em 

casos identificados de modo rápido e eficaz, urge prevenir o aparecimento 

de situações de perigo investindo na prevenção, na formação e na 

sensibilização.------------------------------------------------------------

---------Em jeito de conclusão, gostaria de louvar o envolvimento da 

Câmara Municipal de Barcelos no primeiro congresso intermunicipal de 

proteção da infância, que decorreu este mês em articulação com mais 

duas CPCJ’s (Famalicão e Esposende) e que foi de reconhecido mérito na 

comunidade científica e na comunicação social. Urge continuar nesta 

senda e desafio todos os presentes a colaborar nesta missão que é de todos, 

independentemente da filiação partidária.--------------------------------

---------E estou certa que as pessoas apresentadas à eleição, pela lista B, 
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reúnem os requisitos necessários para o desempenho de uma missão de 

serviço na CPCJ.----------------------------------------------------------

---------Obrigada.-------------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhora deputada 

Susana Araújo. Portanto, intervieram exclusivamente sobre a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens. Eu não sei se algum dos proponentes das 

listas quer usar da palavra sobre a eleição do representante da Assembleia 

Municipal para o Conselho da Comunidade do ACES Cávado III – 

Barcelos/Esposende ou se vamos passar imediatamente à votação?!-------

---------Tem a palavra o senhor deputado Adélio Miranda.---------------

DEPUTADO DO PSD DEPUTADO DO PSD DEPUTADO DO PSD DEPUTADO DO PSD –––– Adélio Miranda Adélio Miranda Adélio Miranda Adélio Miranda – Muito boa-noite a todos. 

Cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, os Senhores 

Secretários, o Senhor Presidente da Câmara, os Senhores Vereadores, os 

Colegas Deputados Municipais, a Comunicação Social, Minhas Senhoras e 

Meus Senhores.----------------------------------------------------------

---------Estando programado para hoje a eleição de um membro desta 

Assembleia Municipal para o Conselho da Comunidade do ACES Cávado 

III – Agrupamento de Centros de Saúde Barcelos/Esposende, o grupo 

parlamentar do PSD decidiu apresentar o nome do senhor deputado 

Miguel Durães para este cargo. Fê-lo sabendo que as condições políticas 

para a sua eleição não são fáceis, mas assumindo uma atitude de grande 

elevação e responsabilidade que são apanágio do nosso grupo 

parlamentar.-------------------------------------------------------------

---------A atuação política de um grupo parlamentar, consignado como 

sendo da oposição, como é o nosso caso, tem que ser um foco dinamizador 

da atividade parlamentar. E, para além disso, deverá apresentar propostas 

concretas, objetivas e responsáveis para que daí resulte uma atividade do 

executivo municipal mais eficiente e que melhor sirva os cidadãos 

barcelenses.--------------------------------------------------------------
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---------Enquadra-se nesta explanação a apresentação do nome do colega 

senhor deputado Miguel Durães. Trata-se de um jovem quadro do nosso 

partido, mas já com um historial significativo nos diversos campos da 

intervenção cívica, nomeadamente nas áreas social, política e da 

solidariedade. Presidente da Recovery IPSS, uma instituição já com 

significativo historial e com uma implantação significativa na área da 

solidariedade da saúde mental, é também um colaborador do Ministério 

da Saúde para diversos âmbitos, nomeadamente consultadoria ligada ao 

SNS, e de organizações mundiais ligadas à saúde mental, nomeadamente 

O Global Leadership Institute, promovido pela Universidade de Boston e 

pelo Centro de Reabilitação Psiquiátrico dos Estados Unidos em maio de 

dois mil e treze, no qual assumiu colocação no grupo das lideranças 

globais da saúde mental.--------------------------------------------------

---------Trata-se, portanto, de uma pessoa credível, trabalhadora e com 

disponibilidade e vontade para servir como elo desta Assembleia 

Municipal neste organismo.----------------------------------------------

---------Muito obrigado.-------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor deputado Adélio 

Miranda. Tem a palavra o senhor deputado Nélson Brito.-----------------

DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS –––– Nélson Brito Nélson Brito Nélson Brito Nélson Brito – Boa-noite. Senhor Presidente da 

Assembleia, Senhores Membros da Mesa, Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas 

Senhoras e Meus Senhores.-----------------------------------------------

---------O grupo municipal do Partido Socialista propõe para 

representante da Assembleia Municipal no Conselho da Comunidade do 

ACES Cávado III Barcelos/Esposende a nossa camarada e membro desta 

Assembleia, Maria José Correia Simões, pessoa que tem uma larga 

experiência no setor da saúde e no setor da saúde aqui em Barcelos, e 

recordo que isto é para o Conselho da Comunidade Barcelos/Esposende, 
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portanto, é alguém muito conhecedora daquilo que é a realidade da saúde 

neste concelho e no concelho vizinho, com provas dadas, esteve por dois 

mandatos como vogal do Conselho de Administração do Hospital de Santa 

Maria Maior, é atualmente diretora financeira do hospital, e tem também 

experiência de docência no IPCA, precisamente numa área ligada à 

informática médica. Portanto, estamos a falar de alguém com mais de 

quinze anos de experiência no setor da saúde e em defesa do Serviço 

Nacional de Saúde.-------------------------------------------------------

---------Só para recordar, duas ou três realizações do conselho de 

administração a que pertenceu:-------------------------------------------

---------Por exemplo, a criação da cirurgia de ambulatório ainda nos 

Governos anteriores do Partido Socialista e que manifestamente tem sido 

um êxito do ponto de vista da redução das listas de espera e do tratamento 

clinicamente adequado dos doentes, dos nossos concidadãos de Barcelos e 

Esposende.---------------------------------------------------------------

---------Também participou na elaboração do projeto para o novo 

hospital.------------------------------------------------------------------

---------E também ainda na atribuição a Barcelos da VMER, portanto, 

uma viatura de emergência médica, que tem sido também uma mais-valia 

para aquilo que é os meios de socorro emergentes nestes concelhos.------

---------Portanto, alguém que tem provas dadas, alguém experiente que 

tem a maturidade adequada para defender, no âmbito do ACES Cávado 

III, aquilo que são os interesses da população e, portanto, dá-nos todas as 

garantias de que poderá desempenhar com todo o mérito essa função. Isso 

é bom para a Assembleia, terá uma excelente representante, mas é 

sobretudo bom para a população de Barcelos e de Esposende porque 

ficarão assim melhor defendidas.-----------------------------------------

---------Muito obrigado.-------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor deputado Nélson 
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Brito. Vamos então passar agora às respetivas eleições e por uma questão 

de simplicidade, de bom ordenamento, eu sugeria que se dirigissem para 

a urna por bancada. Agradecia também que o senhor primeiro secretário 

pudesse acompanhar a fiscalização da votação. Em primeiro lugar vota a 

mesa e depois então as respetivas bancadas.------------------------------

---------Portanto, como a urna se encontra do lado esquerdo da sala, daí 

para cá do lado direito, eu sugeria que a bancada do PSD fosse a primeira 

a votar e em seguida a bancada do CDS, MIB, PPM, Bloco de Esquerda, 

CDU, Independentes e Partido Socialista.---------------------------------

---------(A votação demorou sensivelmente quinze minutos)-------------

---------Senhores deputados, agradecia a vossa atenção! Está encerrada a 

votação, a urna vai agora para a sala de apoio dos serviços da Assembleia 

Municipal. Para não atrasarmos o desenrolar dos trabalhos desta sessão, 

convido cada um líder do grupo municipal que queira acompanhar a 

contagem pelos serviços da Assembleia Municipal e também agradecia 

que o senhor secretário da mesa acompanhasse a contagem dos votos.----

---------Como já tem sido o método adotado em situações anteriores, 

vamos continuar os trabalhos e então vamos entrar no ponto número três 

da ordem do dia: Discussão e votação do Regimento da Assembleia 

Municipal.---------------------------------------------------------------

---------Dado que este processo da revisão do regimento foi a nível dos 

líderes dos grupos municipais que com a mesa reuniram durante seis 

sessões, obviamente, espaçadamente, para que se fosse progredindo na 

discussão democrática que havia em relação a vários artigos ou a vários 

formatos que pensavam que poderiam melhorar o funcionamento 

democrático da Assembleia Municipal, havendo sempre uma salutar 

discussão e também troca de opiniões, acabou por haver o consenso e de 

facto todos os artigos terem sido votados por unanimidade.---------------

---------Queria, de facto, pessoalmente, na qualidade de presidente da 
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Assembleia Municipal e também dos respetivos secretários da mesa, 

agradecer de facto a disponibilidade que houve de todos os líderes dos 

grupos municipais que fizeram seis serões, como já referi há bocado, para 

que de facto se chegasse a este formato do novo regimento que foi 

divulgado e que vai ser hoje discutido e aprovado.------------------------

---------Portanto, eu abria as inscrições para os senhores deputados que 

pretendam usar da palavra.----------------------------------------------

---------Portanto, tenho cinco inscrições, antes de convidar o primeiro 

senhor deputado a usar da palavra, queria referir que, na sequência do 

contexto que referi e também em troca de opiniões com os líderes dos 

grupos municipais, a proposta do novo regimento será votada 

globalmente e não artigo a artigo. Evitaremos assim quarenta e uma 

votações, porque são quarenta e um artigos, o que tornava-se aqui de 

facto num exercício muito moroso e provavelmente desnecessário.-------

---------Portanto, haverá, primeiro, uma votação para que o regimento 

seja aprovado na globalidade e depois a aprovação do regimento 

propriamente dito.-------------------------------------------------------

---------Eu convidava então para usar da palavra o primeiro inscrito, o 

senhor deputado Joaquim Barbosa.---------------------------------------

DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS DEPUTADO DO PS –––– Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa – Senhor Presidente da Assembleia, 

Ilustre Mesa, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, 

Senhores Deputados.-----------------------------------------------------

---------Vamos iniciar agora a discussão do nosso regimento, um 

documento essencial para o funcionamento desta Assembleia.------------

---------Eu queria começar por efetuar uma saudação muito particular e 

calorosa à mesa da Assembleia, na pessoa do seu presidente, pela 

equidistância, pela neutralidade, mas ao mesmo tempo pela assertividade 

no sentido de chegarmos – os líderes dos grupos municipais – 

rapidamente a uma proposta final de regimento, que estamos então hoje 
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aqui a discutir.-----------------------------------------------------------

---------Esta proposta que agora é apresentada, estamos certos, vai 

proporcionar uma melhoria clara do debate nesta Assembleia.------------

---------Uma palavra também de apreço para os representantes de todos 

os partidos políticos e do MIB pela forma cordial e saudável como 

decorreu toda esta discussão. Como imaginará esta Assembleia, nem 

sempre estivemos de acordo, mas conseguimos obter um consenso, 

conforme acabou de referir o senhor presidente desta Assembleia.--------

---------Esta proposta de regimento não é a proposta do PS, do PSD, do 

CDS-PP, do MIB, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista ou do PPM. 

Esta proposta é a que emerge desta Assembleia Municipal, através dos 

representantes das forças políticas, para a própria Assembleia.------------

---------Este é um aspeto que nos parece importante sublinhar. A 

diferente expressão eleitoral dos vários partidos esbateu-se totalmente ao 

longo da discussão deste regimento, todos estiveram em pé de igualdade e 

todos deram contributos essenciais para a proposta que agora se 

apresenta.----------------------------------------------------------------

---------E poderia ter sido de outro modo? Claro que poderia, uma vez 

que o regimento pode ser aprovado por maioria simples. E por isso o 

Partido Socialista poderia apresentar, impor um regimento a esta 

Assembleia, mas seria sempre o regimento do Partido Socialista e não seria 

globalmente o regimento que esta Assembleia desejaria ter e que vai ter.--

---------Com isto não pretendemos reclamar qualquer mérito, na 

perspetiva de que, detendo a maioria, condescendemos em permitir a 

inclusão de propostas naquele que seria o nosso projeto. Não, nós 

consideramos que a nossa visão da democracia não é a única válida e a 

forma como decorreram os trabalhos da revisão deste regimento 

espelharam isso mesmo.--------------------------------------------------

---------Este é por conseguinte o momento prestigiante para esta 
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Assembleia.---------------------------------------------------------------

---------Senhores deputados, esta Assembleia Municipal sofreu, como 

sabem, uma alteração significativa, com novos membros e um maior 

número de forças políticas.-----------------------------------------------

---------E apesar disto, e também por isso mesmo, conseguiu-se um 

consenso. Nós conseguimos um consenso no período de antes da ordem 

do, onde se verifica uma alteração substancial naquilo que poderia ser um 

ponto fraturante para o funcionamento desta Assembleia. Mas apesar de 

tudo conseguimos este consenso e estamos certos que a forma encontrada 

vai proporcionar uma melhoria da qualidade do debate.------------------

---------E conseguimo-lo também na própria gestão dos tempos, neste 

caso através de uma redução. Eu penso que estaremos todos, ou pelo 

menos a maioria, de acordo de que mais tempo não significa 

necessariamente mais qualidade do debate.-------------------------------

---------Conseguimos, portanto, um compromisso no sentido de 

reformular os tempos de intervenção, sendo certo que premiarão a 

objetividade do discurso, um necessário esforço de síntese e um 

alinhamento em torno das ideias que cada um considera essencial.-------

---------Senhores deputados, este regimento compromete todos os 

membros desta Assembleia num exercício dos mandatos que se considera 

cada vez mais exigente e que os barcelenses de todos nós exigem.---------

---------O Partido Socialista revê-se, portanto, inteiramente e sem 

qualquer tipo de reservas nesta proposta de regimento que agora 

apresentamos.------------------------------------------------------------

---------Os trabalhos preparatórios fazem acreditar que os restantes 

partidos sentem também isso mesmo.-------------------------------------

---------Fazemos por isso um apelo a todos os senhores deputados, de 

todos os partidos, sem exceção, para que votem favoravelmente este 

documento. Pensamos que será um sinal de responsabilidade, de 
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envolvimento e de comprometimento, contribuindo todos dessa forma 

para melhorar o funcionamento desta Assembleia.------------------------

---------Muito obrigado.-------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor deputado 

Joaquim Barbosa. Tem a palavra o senhor deputado José Ilídio Torres.-----

DEPUTADO DO BE DEPUTADO DO BE DEPUTADO DO BE DEPUTADO DO BE –––– José Ilídio Torres José Ilídio Torres José Ilídio Torres José Ilídio Torres – Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, Senhores Secretários, Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Senhores Vereadores, Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores.-----------------------------------------------------------------

---------Permita-me Vossa Excelência, senhor presidente da Assembleia 

Municipal, que no uso da palavra pela primeira vez nesta câmara, lhe 

dirija uma saudação especial e de alto apreço pelo empenho sempre 

demonstrado na causa da construção da liberdade e da 

representatividade, pilares fundamentais da vida democrática.------------

---------Saiba Vossa Excelência que ao assumir hoje aqui o lugar de 

deputado o faço com elevado sentido de responsabilidade e compromisso 

com os eleitores e os barcelenses.-----------------------------------------

---------Tudo farei para que a minha ação possa contribuir, nos termos 

daquilo que legalmente me é consagrado em direitos e deveres, para um 

ambiente positivo de debate e confronto democráticos.--------------------

---------Nesse sentido, cumprimento igualmente através da pessoa de 

Vossa Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal e o seu 

executivo camarário, bem como os senhores deputados, reafirmando 

votos de uma boa cooperação e colaboração pessoal e institucional.-------

---------Entro neste hemiciclo como “independente” eleito nas listas do 

Bloco de Esquerda, mas pergunto-me muitas vezes se tal independência é 

possível a alguém, cuja prioridade de ação seja o bem-estar e o 

desenvolvimento das populações.-----------------------------------------

---------Sabedor de que em todas as manifestações da vida, seja na 
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sociedade, na economia, na cultura, na educação, na arte, existem 

inerentes fundamentações políticas, dizer-me “independente” não 

representa mais que assumir-me como um livre-pensador, que, no 

entanto, não deixa também de significar compromisso com as ideias de 

um partido com o qual me identifico em múltiplas questões.--------------

---------Neste sentido, e entrando diretamente no ponto em discussão – o 

regimento a ser sufragado hoje aqui como guião do funcionamento desta 

casa – é minha firme convicção e do Bloco de Esquerda que as alterações 

introduzidas lhe conferem um caráter de maior representatividade e, 

consequentemente, um cariz mais democrático, ao consignar princípios 

de igualdade e oportunidade a todos os partidos e grupos municipais nas 

diversas esferas de intervenção.-------------------------------------------

---------Num momento em que em muitos municípios e até na 

Assembleia da República parece haver o ressurgir de uma onda legalista 

representativa, que se alicerça em muitos casos numa espécie de ditadura 

das maiorias sobre os pequenos partidos, é extremamente louvável e 

digno de ser referenciado que este regimento aqui hoje em análise é sem 

qualquer tipo de dúvida um dos mais democráticos deste país.------------

---------O Bloco de Esquerda, que em toda a sua atuação nesta 

Assembleia, sempre pugnou pelos valores democráticos, vê igualmente 

como uma excelente oportunidade a possibilidade de as sessões da 

Assembleia Municipal poderem vir a ser transmitidas via Web, o que 

significará uma maior proximidade aos cidadãos – de baixo custo para o 

município, mas de elevado valor para a desejável participação dos 

munícipes na vida da sua cidade.-----------------------------------------

---------Termino com uma frase de Abraham Lincoln, que expressa bem 

o sentimento de utopia que deve guiar a vida dos homens e dos políticos, 

em confronto com os que o pretendem aniquilar:-------------------------

---------“Aqueles que negam liberdade aos outros não a merecem para si 
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mesmos”.-----------------------------------------------------------------

---------Muito obrigado.-------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMPRESIDENTE DA ASSEMPRESIDENTE DA ASSEMPRESIDENTE DA ASSEMBLEIABLEIABLEIABLEIA – Muito obrigado, senhor deputado José 

Ilídio Torres, e também em nome da mesa e dos restantes colegas 

deputados com certeza também desejamos boas-vindas a esta casa 

democrática.-------------------------------------------------------------

---------Tem a palavra o senhor deputado Firmino Silva.-----------------

DEPUTADO DO CDSDEPUTADO DO CDSDEPUTADO DO CDSDEPUTADO DO CDS----PP PP PP PP –––– Firmino Silva Firmino Silva Firmino Silva Firmino Silva – Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal e restante Mesa, Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara e restante Vereação, Senhores Membros da 

Assembleia, Minhas Senhoras e Meus Senhores.--------------------------

---------O texto do documento que nós é apresentado, para discussão e 

votação, o regimento desta casa, foi fixado por acordo dos partidos que 

compunham a comissão que ficou incumbida de proceder à sua revisão.--

---------Assim sendo, partimos do princípio, presumimos, que o 

documento ora em análise será aprovado por unanimidade ou então por 

uma maioria bastante folgada de votos.-----------------------------------

---------O contrário é que seria novidade e uma verdadeira surpresa, um 

volte-face.----------------------------------------------------------------

---------Dos trabalhos nessa comissão de revisão do regimento, todos os 

partidos, repito, todos os partidos, com maior ou menor intervenção, 

contribuíram para a definição do texto do regimento que agora é 

submetido a sufrágio.-----------------------------------------------------

---------Durante os trabalhos nessa comissão, foi por demais evidente a 

existência de dois blocos com interesses distintos.-------------------------

---------Por um lado, o bloco que representava toda a oposição e, por 

outro, o bloco que representava o Partido Socialista.----------------------

---------A oposição pretendia que o regimento permitisse que os partidos 

representados nesta casa, todos os partidos, pudessem em todas as sessões 
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intervir e trazer à discussão matérias de sua iniciativa, sem que estivessem 

sujeitas ao crivo do presidente da Assembleia Municipal, sujeitos à 

rotatividade das suas intervenções no período de antes da ordem do dia e 

limitados às matérias constantes da ordem do dia.------------------------

---------Por seu lado, o Partido Socialista pretendia que o regimento 

restringisse o mais possível a discussão e a intervenção, chegando ao 

ponto de pretender inserir grelhas de tempo para discutir certas matérias 

e distribuir o tempo de intervenção sobre cada matéria com base na 

proporcionalidade da respetiva representação numérica, ou seja, quem 

tivesse maior representatividade nesta casa, quem tivesse maior número 

de membros, mais tempo teria para intervir.------------------------------

---------Facilmente constatamos que o principal beneficiado desta 

proposta seria precisamente o seu autor, ou seja, o Partido Socialista.-----

---------Mas o bom senso acabou por imperar e o texto que resultou, 

expresso no artigo décimo primeiro, número três do novo regimento, com 

a anuência do Partido Socialista, vem ao encontro do que a oposição 

sempre defendeu, pois que vem, quanto a nós, facilitar que a Assembleia 

Municipal seja chamada a discutir matérias que perderiam a sua 

oportunidade se não fosse essa possibilidade.-----------------------------

---------Pelo exposto, o CDS votará favoravelmente.----------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor deputado 

Firmino Silva. Tem a palavra o senhor deputado Armando Costa.---------

DEPUTADO DO MIB DEPUTADO DO MIB DEPUTADO DO MIB DEPUTADO DO MIB –––– Armando Costa Armando Costa Armando Costa Armando Costa – Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal e restantes Membros da Mesa, Senhor Presidente da Câmara, 

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores 

Deputados Municipais, Caras Senhoras e Caros Senhores.-----------------

---------Começamos por agradecer aos serviços de secretariado da 

Assembleia Municipal pelo trabalho desenvolvido na revisão deste 

documento, pela presença e acompanhamento em toda a discussão nas 
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conferências de líderes.---------------------------------------------------

---------Felicitamos a mesa pela forma como conduziu este processo e 

reuniu o consenso necessário para a conclusão rápida deste documento, 

todos os grupos municipais, que através dos seus líderes, participaram nas 

reuniões preparatórias.---------------------------------------------------

---------Em poucos meses, com a habitual troca de argumentos, mas com 

muita cordialidade, conseguiu-se concluir um documento que 

acreditamos poder melhorar o funcionamento deste órgão.---------------

---------No entanto, creio que todos temos a consciência, uns mais do que 

outros, é certo, que sem a colaboração de todos os membros desta 

Assembleia, no comportamento, no interesse como seguimos os trabalhos, 

na preparação dos temas em discussão e na intervenção que produzimos, 

por muito que se criem regras, a dignificação que se apregoa é um 

objetivo muito distante.---------------------------------------------------

---------Na nossa opinião, não é com discussões intermináveis, que não 

acrescentam nada à população de Barcelos, com agressividade, com 

arrogância, com pseudo-humildade, com intervenções inócuas e sem 

sentido que dignifica o debate e esta Assembleia.--------------------------

---------Acreditamos que todos podemos fazer algo mais para que este 

fórum possa colaborar ativamente para a promoção do bem-estar da 

população e salvaguardar os interesses do município.---------------------

---------Fica o desafio para trabalharmos nisso!--------------------------

---------Naturalmente votaremos favoravelmente esta proposta de 

regimento.---------------------------------------------------------------

---------Obrigado.-------------------------------------------------------

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA ASSEMBLEIA DA ASSEMBLEIA DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor deputado 

Armando Costa. Tem a palavra o senhor deputado José Novais.-----------

DEPUTADO DO PSD DEPUTADO DO PSD DEPUTADO DO PSD DEPUTADO DO PSD –––– José Novais José Novais José Novais José Novais – Senhor Presidente da Mesa, Senhores 

Secretários, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhoras 
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e Senhores Deputados Municipais, Senhoras e Senhores, Senhores 

Jornalistas.---------------------------------------------------------------

---------Em primeiro lugar, uma saudação à mesa da Assembleia pela 

cordialidade, pela independência com que dirigiu os trabalhos em todas 

as reuniões que levaram à consecução desta proposta de regimento.------

---------E também uma palavra de estima a todos os representantes dos 

partidos porquanto num esforço conjunto conseguimos construir um 

regimento que mereceu o consenso final.---------------------------------

---------A presente proposta de revisão do regimento da Assembleia 

Municipal foi construída por consenso, em sede de conferência de líderes 

dos grupos municipais da Assembleia Municipal.-------------------------

---------A arquitetura de base do anterior regimento, aprovado em 

contexto de uma maioria política diferente, foi mantida e adaptada às 

novas exigências legais.--------------------------------------------------

---------Apesar do consenso final que foi conseguido, digamos, em abono 

da verdade, o PS pretendeu adotar regras de utilização dos tempos em 

consonância com a representação dos partidos e grupos na Assembleia 

Municipal.---------------------------------------------------------------

---------Se fosse aprovada tal regra, ou seja, o tempo de cada partido 

proporcional à representação de cada um na Assembleia Municipal, os 

partidos com menor número de deputados municipais ficariam reduzidos 

a insignificantes tempos de intervenção na Assembleia Municipal, 

designadamente os partidos que têm um só representante.----------------

---------Não seria o caso do PSD!-----------------------------------------

---------Mas seria para outros partidos.----------------------------------

---------Ao longo dos anos em que o PSD teve maioria na Assembleia 

Municipal, nunca o PSD pretendeu adequar os tempos de intervenção à 

representação de cada partido na Assembleia Municipal.-----------------

---------E nunca o PS, enquanto oposição, alguma vez apresentou tal 
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intenção de limitar os tempos consoante a representatividade dos 

partidos.-----------------------------------------------------------------

---------Prevaleceu afinal o bom senso e o espírito aberto e democrático 

que sempre vigorou na Assembleia Municipal em contexto de uma 

maioria política diferente.------------------------------------------------

---------Na proposta de regimento que vai a votação e que esperamos seja 

aprovado por unanimidade, tem todas as condições para o ser, 

destacamos o seguinte, em matéria de alterações face ao regimento 

anterior:------------------------------------------------------------------

---------Um – O novo formato do período de antes da ordem do dia vai 

permitir que todos os partidos apresentem propostas próprias em todas as 

sessões, quando anteriormente apenas o poderiam fazer rotativamente ao 

fim de cada sete sessões, se cada partido utilizasse esse direito.------------

---------Dois – Os tempos de intervenção de cada deputado municipal 

serão alterados de dez para seis minutos e de seis para três minutos, 

conforme os casos.-------------------------------------------------------

---------Esta alteração, que foi imposta pelo Partido Socialista, não 

prejudicará, no essencial, a intervenção política de cada partido, com 

exceção dos partidos representados por um único deputado municipal.---

---------Ainda seria pior se vingasse a proposta do Partido Socialista de 

reduzir a intervenção de cada partido a uma única intervenção em cada 

assunto ou cada ponto da ordem de trabalhos.----------------------------

---------Três – A transmissão em direto das sessões poderão ser emitidas 

via Web no sítio da autarquia, dará uma maior visibilidade à Assembleia 

Municipal, poderá aproximar os cidadãos da instituição Assembleia 

Municipal e será, portanto, um benefício para este regimento.------------

---------Nesse sentido, a transmissão deverá ser implementada de 

imediato, senhor presidente, pois, caso contrário não se justificaria 

aprovar esta medida no regimento.---------------------------------------
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---------O PSD concorda com a votação global da proposta de alteração 

do regimento e votará favoravelmente.-----------------------------------

---------Obrigado.-------------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor deputado José 

Novais. Esgotadas as inscrições e antes de passar a estas votações, nós já 

temos aqui os resultados finais das eleições que foram efetuadas hoje e 

passaria a palavra ao senhor secretário doutor João Martins para dar 

conhecimento aos senhores deputados, excelentíssimo público e 

comunicação social dos resultados das eleições.---------------------------

SEGUNDO SECRETÁRIOSEGUNDO SECRETÁRIOSEGUNDO SECRETÁRIOSEGUNDO SECRETÁRIO – Então os resultados foram os seguintes:--------

---------Para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens:---------------

---------Votaram cento e quinze deputados;------------------------------

---------Lista A – sessenta e nove;----------------------------------------

---------Lista B – trinta e três;--------------------------------------------

---------Lista C – oito;----------------------------------------------------

---------Brancos – cinco;-------------------------------------------------

---------Nulos – zero.----------------------------------------------------

---------Para o ACES Cavado III – Barcelos/Esposende:-------------------

---------Votaram cento e quinze deputados;------------------------------

---------Lista A – setenta e três;-------------------------------------------

---------Lista B – vinte e sete;---------------------------------------------

---------Lista C – oito;----------------------------------------------------

---------Brancos – seis;---------------------------------------------------

---------Nulos – um.-----------------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIAPRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor secretário João 

Martins. Vamos agora então passar à aprovação na globalidade do novo 

regimento!---------------------------------------------------------------

---------Quem vota contra levanta-se.------------------------------------

---------(Ninguém)------------------------------------------------------
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---------Quem se abstém levanta-se.-------------------------------------

---------(Ninguém)------------------------------------------------------

---------Aprovado por unanimidade a votação na globalidade do novo 

regimento.---------------------------------------------------------------

---------Vamos então passar à votação do novo regimento que entrará 

obviamente em vigor a partir da próxima Assembleia Municipal 

ordinária.----------------------------------------------------------------

---------Quem vota contra o novo regimento, faz favor, levanta-se.-------

---------(Ninguém)------------------------------------------------------

---------Quem se abstém, faz favor, levanta-se.---------------------------

---------(Ninguém)------------------------------------------------------

---------O novo regimento é aprovado por unanimidade.-----------------

---------Vamos então agora abordar o ponto número quatro que estava 

previsto em edital e que recebemos uma comunicação do senhor vice-

presidente da Câmara Municipal a pedir para retirar esta proposta.-------

---------Eu peço à senhora secretária para ler a carta que recebemos do 

senhor vice-presidente da Câmara Municipal.--------------------------

PRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRAPRIMEIRA SECRETÁRIASECRETÁRIASECRETÁRIASECRETÁRIA – “Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Barcelos.---------------------------------------

---------Verificou-se que o assunto respeitante ao ponto número quatro 

da “Ordem de Trabalhos” da sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal de trinta e um de outubro de dois mil e catorze não carece de 

nova aprovação, uma vez que o mesmo se insere na deliberação genérica 

já tomada por aquele órgão na sessão realizada em vinte e seis de 

setembro de dois mil e oito.-----------------------------------------------

---------Deste modo, venho solicitar a Vossa Excelência que seja retirado 

o referido ponto da agenda de trabalhos da sessão supracitada”.----------

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE DADADADA ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA – Faz favor de usar da palavra, senhor 

presidente da Câmara.----------------------------------------------------
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PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE DADADADA CÂMARACÂMARACÂMARACÂMARA – Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhora 

e Senhor Secretários, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e 

Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta, Caras e 

Caros Cidadãos.----------------------------------------------------------

---------Senhor presidente, apenas para pedir desculpa por este lapso, foi 

um lapso dos serviços, porque de facto o processo que foi remetido para a 

Assembleia já tinha enquadramento perfeito na Assembleia que aprova 

este regime e este reconhecimento de interesse público.-------------------

---------Se o senhor presidente me permitir, eu gostaria também de 

transmitir uma informação que me parece muito importante, que não tem 

a ver com este ponto, mas até tem.----------------------------------------

---------Dizer que foi feita hoje a última reunião da comissão de 

acompanhamento da revisão do PDM, está encerrado o processo do ponto 

de vista da comissão local e da comissão da CCDR.------------------------

---------Aliás, Vossa Excelência acompanhou a reunião comigo também e 

viu que foi um processo que não é fácil ultrapassar porque é complexo, 

envolve demasiadas entidades, mas que felizmente teve um fecho 

favorável. E a razão da aceleração desta última reunião da comissão de 

acompanhamento – são quatro mas só existem três – tem a ver com a 

nova lei dos solos, que se não fosse acelerado o processo da revisão do 

PDM a nova lei obrigaria o município de Barcelos a fazer um novo PDM.-

---------Quero também deixar aqui evidente o empenho, o esforço de 

todos os técnicos do município que estavam na comissão de 

acompanhamento, da própria senhora diretora da CCDR, a doutora 

Cristina Guimarães, e a senhora engenheira Luísa Queirós da CCDR de 

Braga, que se empenharam muito neste processo,-------------------------

---------E dizer que haverá agora um período de vinte dias de acordo 

com a lei, onde serão limadas algumas questões de pormenor que foram 

levantadas nesta reunião de acompanhamento, porque há alguns 
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pareceres favoráveis das entidades que estão condicionados a questões de 

pequeníssimo pormenor.-------------------------------------------------

---------Portanto, para dizer que é uma satisfação para mim e para o 

executivo, mas acho que apesar de tudo é uma satisfação para Barcelos, 

porque finalmente, do ponto de vista da revisão, está encerrado o processo 

e, se tudo correr de acordo com o que está previsto, porque vai decorrer o 

período de discussão pública do PDM, portanto, vai decorrer a 

formalidade que a lei impõe, acredito, se tudo correr dentro da 

normalidade, em abril de dois mil e quinze teremos definitivamente o 

PDM de Barcelos aprovado.----------------------------------------------

---------Muito obrigado.-------------------------------------------------

PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE DADADADA ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA – Muito obrigado, senhor presidente da 

Câmara. Eu proponho à Assembleia Municipal que autorize que se retire 

o referido ponto da ordem de trabalhos.----------------------------------

---------Quem vota contra queira levantar-se, por favor.-----------------

---------(Ninguém)------------------------------------------------------

---------Quem se abstém queira levantar-se, por favor.-------------------

---------(Ninguém)------------------------------------------------------

---------Aprovado por unanimidade a retirada do ponto número quatro 

da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------

---------Dou assim encerrada esta sessão.--------------------------------

---------Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores 

Deputados, Excelentíssimo Público, muito boa-noite e bom regresso a 

casa.---------------------------------------------------------------------

---------A sessão terminou às vinte e três horas do dia trinta e um de 

outubro de dois mil e catorze.--------------------------------------------

---------Para constar se lavrou a presente acta, que eu, Celestino Linhares 

da Silva, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser assinada 

pelo Presidente da Assembleia.-------------------------------------------- 
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

_________________________________________ 
(Duarte Nuno Pinto, Dr.) 
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_________________________________________ 
(Celestino Linhares da Silva) 
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