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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA A DEZOITO DE JUNHO 
DE DOIS MIL E NOVE. ------------------------------------------ 

  

 ------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa informou a Assembleia da correspondência recebida, 

nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

 ------- Pedido de suspensão, pelo período de trinta e cinco dias, apresentado pelo membro Margarida Elisa 

dos Santos Teixeira, recebido em 16 de Junho; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Pedido de suspensão, pelo período de seis meses, apresentado pelo membro Sérgio Pedro Pinhal 

dos Santos, a partir de 29 de Abril; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------  

SAUDAÇÃO À SENHORA DA HORA PELA SUA ELEVAÇÃO A CIDADE 

 ------- Pelo grupo de representantes da CDU foi apresentada a seguinte saudação: ---------------------------------  

 ------- “Esta é de facto uma data histórica para a Senhora da Hora. ------------------------------------------------------  

 ------- Esta é uma data histórica para a qual o PCP, pelo seu Grupo Parlamentar, se orgulha de ter 

contribuído de forma decisiva ao ter tomado a iniciativa, em Julho de 2007, de apresentar um Projecto de 

Lei para que a Senhora da Hora passasse a ser cidade. ---------------------------------------------------------------------  

 ------- Quase cento e setenta anos depois de pela primeira vez ter sido elevada à categoria de Vila e de, na 

mesma ocasião, ter também sido a primeira sede do Concelho de Bouças que depois daria origem ao 

Município de Matosinhos, a Senhora da Hora vê finalmente reconhecido um estatuto administrativo que já 

há muito tempo tinha de facto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Importa também referir que esta data histórica de 12 de Junho de 2009 ocorre 156 anos depois da 

Senhora da Hora ter sido alvo de uma afronta administrativa que injustamente a desclassificou, retirando-

lhe, não só a categoria de sede do concelho de Bouças mas também a categoria de Vila. -------------------------  

 ------- Injustiça que só começou a ser reparada depois da Revolução de Abril, com a recuperação do 

estatuto de Vila, ocorrida em 3 de Julho de 1986, com a provação de uma iniciativa legislativa apresentada 

por deputados do PSD. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Injustiça que hoje fica totalmente reparada com a aprovação da iniciativa legislativa apresentada pelo 

PCP há quase dois anos e que tive o privilégio e a honra de subscrever em primeiro lugar. Iniciativa que, 

quase dois anos depois, foi secundada pelo PS e pelo PSD, saudando-se naturalmente este 

reconhecimento e apoio alargado. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------- A Senhora da Hora cresceu muito e não são pequenos os problemas com que hoje se depara. Há 

que enfrentá-los com coragem e determinação, com capacidade e vontade de construir e de fazer participar 

a sua população num futuro que é sempre colectivo. -------------------------------------------------------------------------  



 

 -------- Mais segurança, melhor urbanismo, mais espaços verdes públicos, transportes com maior frequência 

melhor serviço e maior comodidade, mais e melhores empregos para a sua população, melhores serviços 

públicos de saúde e de educação, são entre outros problemas de ontem que a Senhora da Hora, agora 

cidade, vai ter de enfrentar. E para isso contará com os nossos eleitos também. --------------------------------------  

 -------- Uma palavra de saudação especial aos Senhorenses e aos órgãos locais eleitos que tendo há muito 

organizado o movimento local de elevação da Senhora da Hora a cidade, foram - eles também - fonte de 

inspiração para o Projecto de Lei que o PCP desde logo se disponibilizou a apresentar. ----------------------------  

 -------- Com esta elevação, a Senhora da Hora está em melhores condições para enfrentar o futuro com 

frontalidade e responsabilidade, merecendo o maior respeito e atenção como importante centro urbano que 

se tornou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Matosinhos.” ------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------  

1. 

ORDEM DE TRABALHOS 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a proposta de Alteração ao Mapa 

Anual de Pessoal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA ANUAL DE 
PESSOAL 

2. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o regulamento para o Cine 

Teatro Constantino Nery. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO REGULAMENTO PARA O CINE TEATRO 
CONSTANTINO NERY 

3. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a proposta de declaração de 

carácter inovador sobre a reconversão de antigas unidades industriais. -------------------------------------------------  

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DECLARAÇÃO DE CARÁCTER 
INOVADOR SOBRE A RECONVERSÃO DE ANTIGAS UNIDADES INDUSTRIAIS 

4. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a proposta do Plano de Pormenor 

para a Zona Urbana da Quinta de Santo António em S. Mamede de Infesta. -------------------------------------------  

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE PORMENOR PARA A ZONA 
URBANA DA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO EM S. MAMEDE DE INFESTA 
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5. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a postura de trânsito na Rua José 

Joaquim de Andrade na freguesia de Perafita. ----------------------------------------------------------------------------------  

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE 
ANDRADE NA FREGUESIA DE PERAFITA 

6. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a postura de trânsito na Rua de 

Santos Dias e Rua Sá e Melo na freguesia de S. Mamede Infesta. -------------------------------------------------------  

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA DE SANTOS DIAS E 
RUA SÁ E MELO NA FREGUESIA DE S. MAMEDE INFESTA 

7. 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------  

CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA  

 ------- Por último, procedeu-se à leitura da minuta da Acta que foi aprovada por unanimidade, para efeitos 

de execução imediata, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------  
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