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Reunião n.º 1/2022 2 

 3 
----------Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte dois, pelas vinte uma hora e 4 

dez minutos teve início, no salão Nobre do edifício dos Paços do Município, uma reunião 5 

da Comissão de Urbanismo e Ordenamento do Território com a presença dos seguintes 6 

membros: Hugo Alexandre Santos Vicente (PS), que presidiu, Luís Alberto Camilo Duarte 7 

(PS), Sérgio Manuel Silva Duarte (PS), Luís Francisco Campos Silva (PSD), Joaquim 8 

Marcos Henriques (PSD); Alexandra Filipa Lopes Figueiredo (PSD), Maria de Los 9 

Angeles Vinuesa Peña de Oliveira (CDU), Norberto José Brunheta (CDS) e Rute Isabel 10 

Rodrigues de Oliveira (Independente).------------------------------------------------------------------- 11 

----------Estiveram, ainda, presentes o Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, Vital 12 

Rosário e o assistente técnico Nuno Ferreira. --------------------------------------------------------  13 

-----------ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO: Aberta a reunião foi presente 14 

proposta do grupo municipal do PS a indicar o nome do senhor Sérgio Manuel Silva 15 

Duarte para presidente da Comissão e o senhor Luís Campos (PSD) informou ser 16 

candidato a presidente da Comissão.-------------------------------------------------------------------- 17 

----------Efetuada votação por escrutínio secreto verificaram-se cinco votos no senhor 18 

Sérgio Duarte e quatro votos no senhor Luís Campos, pelo que ficou eleito presidente da 19 

Comissão o senhor Sérgio Duarte, que passou a presidir à reunião a partir deste 20 

momento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

----------ELEIÇÃO DO SECRETÁRIO DA COMISSÃO: A senhora D. Rute Oliveira 22 

(Independente) propôs-se como candidata a secretária da comissão e o grupo municipal 23 

do PSD propôs o nome do senhor Norberto Brunheta para secretário da comissão.------- 24 

----------Efetuada votação por escrutínio secreto verificaram-se cinco votos na senhora D. 25 

Rute Oliveira e quatro votos no senhor Norberto Brunheta, pelo que ficou eleita secretária 26 

da comissão a senhora D. Rute Oliveira.---------------------------------------------------------------- 27 

----------O senhor Luís Duarte (PS) considerou que tendo agora tomado posse a 28 

comissão, formalmente competirá ao presidente eleito convocar a próxima reunião 29 

estabelecendo a respetiva ordem do dia.--------------------------------------------------------------- 30 
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----------O senhor Luís Campos (PSD) considerou que talvez o senhor Luís Duarte não 31 

ache importantes estes assuntos e manifestou estranheza pelo facto de uma pessoa que 32 

era contra a criação desta comissão a vir agora integrar, só se for para boicotar. Como 33 

tinha duas reuniões no mesmo dia arranjou maneira de ir à assembleia da Misericórdia e 34 

não estar nesta reunião.------------------------------------------------------------------------------------- 35 

----------O senhor Luís Duarte (PS) lembrou que ninguém o ouviu dizer que os assuntos 36 

não eram importantes. O que disse de forma clara e inequívoca é que uma comissão 37 

permanente exerce todas as funções incluindo na área do urbanismo. Democraticamente 38 

decidiram de outra forma e aceitou isso, mas a partir do momento em que existe uma 39 

comissão especializada não faz sentido haver uma comissão permanente. Considera ser 40 

importante que se analisem estes documentos.------------------------------------------------------- 41 

----------O senhor Luís Campos (PSD) considerou importante que se tome contacto com 42 

o ponto de situação das coisas.---------------------------------------------------------------------------- 43 

----------A senhora D. M.ª Los Angeles Oliveira (CDU) lembrou que no passado as 44 

comissões eram presididas pelo Presidente da Assembleia Municipal e então fazia 45 

sentido vir uma ordem do dia. Não fazendo o Presidente da Assembleia Municipal parte 46 

da comissão não faz sentido ser ele a determinar a ordem do dia. O estabelecimento da 47 

ordem do dia é da responsabilidade do presidente da comissão e da secretária.------------ 48 

----------O senhor Joaquim Marcos Henriques (PSD) considerou que o facto de ser a 49 

tomada de posse não invalidaria que se pudesse dar inicio a uma primeira reunião, mas 50 

não têm ordem do dia porque a anterior caducou. Apelou a que na próxima reunião seja 51 

mantida a ordem do dia estabelecida para hoje, mas a informação que foi enviada não é 52 

esclarecedora pois é deja vu. Sugeria que até à próxima segunda-feira o senhor 53 

Presidente da Comissão estivesse recetivo a acrescentar mais pontos à ordem do dia.- 54 

----------Ficou decidido que a próxima reunião terá lugar no dia 22 de Julho, mantendo-se 55 

os pontos:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 

 Ponto de situação do PDM ------------------------------------------------------------------------  57 

 Ponto de situação da obra do Palácio Gorjão -----------------------------------------------  58 

 Ponto de situação da obra do IVV --------------------------------------------------------------  59 
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 Ponto de situação da obra do Caminho das Escolas – PAMUS ------------------------  60 

 Ponto de situação do RMOU ---------------------------------------------------------------------  61 

 62 

-----------Nada mais havendo a tratar, pelas 21.40 horas foi encerrada a reunião e lavrada 63 

a presente ata que depois de lida e achada conforme vai ser assinada pela presidente   e 64 

secretário da comissão. --------------------------------------------------------------------------------- 65 

 66 

O Presidente: 67 

 68 

A Secretária: 69 


