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Acusando a rececâo do v/ of, 215/CAOTPL que acompanha a cOpia do Projeto de Lel n

637/XII vimos enviar os documentos solicitados por V. Exa no referido oficlo.

Corn os rn&hores cumprimentos.

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VISEU

(José Manuel Henriques Mota de Faria)



O Presidente da Asserbleia Municipal de Viseu Jose Manuel Henriques Mota de Fana

CERTIFICA que. a Assembleia Municipal de Viseu reunida em Sessâo Ordinárta, reaizada no

dia vinte e otto de fevereiro do ano de dots mit e catorze, apreciou a Proposta apresentada

eta Presidente do Executivo da Unio das Freguesias de Viseu para aIteraço da

designacâo da “Uniào das Freguesias de Viseu’ para Freguesia de Viseu”.

A proposta colocada a votaçäo foi aprovada corn vinte e oito votos a favor, dois votos

contra e otto abstencoes.

Viseu, Gabinete da Assembleia Municipal, 20 de agosto de 2014.

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

(José Manuel Henriques Mota de Faria)



COPIA DE PARTE DA ATA DA 5E5O
ORDHb.L4RIA D ASSEMBLEIA MUNIOPAL DE
‘ASEU REALIZADA NO DIA NIL TO DL
FEVEREIRODEDOISMILECATORZE.

Assunto; Proposta de alteraçâo de denominacâa de Uniâo das Freguesias de Viseu’

para ‘Freguesia de Viseu

A Assemblela Municipal de Viseu reunida em Sessão Ordinária, realizada no dia vinte e

oito de fevereiro do ano de dois mu e catorze, apreciou a Proposta apresentada peto

Presdente do Executivo da Uniâo das Freguesias de Viseu para alteraçâo da designaçâa

da “UnIão das Freguesias de Viseu” para Freguesia de Viseu”, corn o seguinte teor:

Na qualidade de Presiaente do Executivo da Freguesia União das Freguesas oe viseu”,

suportado na decisâo do referido executivo, tomada em reunião do mesmo, no dia 18 de

dezembro de 2013 e colocada a sufrágio da Assemblela de Freguesia de 27 de dezembro de

2013 e votada por unanmidade, proponho a esta Assemblela Municipal e no reforco das

decisöes tornadas pelos Orgâos acima indicados, seja votada a alteração do nome da atual

“Uniâo das Freguesias de Viseu” para “Freguesia de Viseu”.

São fundamentos:

Urn: Sem prejuizo do legislado, nomeadamente nas leis 22/2012 de 30 de maio e

11A/2013 de 28 de janeiro, entendemos recorrer do preceituado no despacho n2

11540/2013, que determina que as Freguesias corn mais de 50 carateres na sua designação

e para efeitos de cornpatibilização corn as ferramentas informáticas, bases de dados e

sistemas de iriformacão dos serviços e organismos püblicos, a sua designação seja

simplificada. No caso em apreço, a atu& designaçäo “Uniâo das Freguesias de Viseu”

simphfiiouse ora ‘Preguesia de Viseu”



oca a iar o ega ge a

que e a açâo do so uscet e c pro a 0€ i s, p0 ‘ d

ndr so ta lesig aço Uno da Freguesias & seu como so do a Uno das

Feguesas do Conceiho do Veseu, ou em situaçäo extrema. das Freguesas do Dstrito.

Três: A votaco ora proposta e sendo favorável, carecerá sempre da aidaço flnat

riD Orgäo Legisiativo Naciona(, a Assemblela da Republica.

os apreciaçao da proposta fo colocada a votacâo sendo aprovada m vinte e olto

otos a favor dois votos contra e oito abstençöes.

0 PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLE!A MUNICIPAL

A SEGUNDA SECRETARtA



Ex Se or

Dr itáno Rar os Pr o

Presdente cia Comissão de Ambiente, Ordenamento do
Ter torio °ode La

Assembea da RepbPca

Paiácio S ento

1249 068 SBO

Acusando a rececäo do v/ of. 216/CAOTPL que acompanha a cápia do Projeto de Lei n.2

638/XIi, vimos enviar os documentos sohcitados por V. Exa rio referido ofIclo.

om as meihores cumprimentos.

0 PRESDENTE DA ASSEMBLEA MUNICIPAL DE ViSEU

(José Manu& Henriques Mota de Faria)



O Presidente da Assemb!ea Municipal de Viseu, José Manuel Henrques Mota de Faria

CERTIFICA que, a Assembie a Municipal de Viseu eunida em Sessäo Ordnária ealizada no

tha virte c o de fevere do ao de dois iii e ca crze aprecou a P oposta apresent da

nelo Presidente do Executivo da Uniäo das Freguesias de Viseu para alteraçào da

designaçäo da “Unso das Freguesias de Viseu” para Freguesia de Viseu

A proposta colocada a votaçào fot aprovada corn vinte e oito votos a favor, dois votos

contra e oito abstençöes.

Viseu, Gabinete da Assembeia Municipal, 20 de agosto de 2014.

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,

(José Manuel Henriques Mota de Faria)
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Assunto: Proposta de alteraçâo de denominaçäo de ‘Unio das Freguesias de Viseu’

oara “Freguesia de Viseu

A Assembleta Municipal de Viseu reunida em Sessào Ordinária, realizada no dia vinte e

oito de fevereiro do ano de dois mu e catorze, apreciou a Proposta apresentada pelo

Presidente do Executivo da Uniâo das Freguesias de Viseu para alteraçâo da designaço

cia “Uniâo das Freguesias de Viseu” para Freguesia de Viseu”, corn o seguinte teor:

‘Na qualidade de Presidente do Executivo da Freguesia “Unio das Freguesias de Viseu”,

suportado na decisäo do refendo executivo, tomada em reunião do mesmo, no dia 18 de

dezembro de 2013 e colocada a sufrágio da Assembleia de Freguesia de 27 de dezembro de

2013 e votada por unanimidade, proponho a esta Assembieia Municipai e no reforço das

decisöes tomadas peos órgaos acima indicados, seja votada a alteraçao do nome da atual

“Unio das Freguesias de Viseu” para “Freguesia de Viseu”.

So fundamentos:

Urn: Sern prejuIzo do legislado, nomeadamente nas leis 22/2012 de 30 de maio e

11-A/2013 de 28 de janeiro, entendemos recorrer do preceituado no despacho n2

11540/2013, que determina que as Freguesias corn rnais de 50 carateres na sua designaçâo

e para efeitos de cornpatibilizaço corn as ferramentas informáticas, bases de dados e

sistemas de informaçào dos serviços e organismos püblicos, a sua designaço seja

simplificada No caso em apreço, a atiial designaço “Unio das Freguesias de Viseu”

simoli&eu para Froguesia de seu
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r ndifrse ta de gr açào Unia d Freguesias seu” como a Uniào da

F! eguesias do Conceno de ‘nseu, ou em situaçäo extrema, das Freguesias do Distrto

Três. A votação ora proposta a sendo favorável carecerá sempre da va!idaçäo flnai

do Orgo Legislativo Nacional, a Assembiela da Repübiica”

Aoo apreciaçdo da proposta fo olocada a votaçdo sendo aprovada o r vinte e oito

otos a favor do s votos contra oito abstençöes

o PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

o PRIMEIRO SECRETARIO
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A SEGUNDA SECRETARIA
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