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 MINUTA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2017 

I 

ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

1 - “Falecimento do Dr. Pinto Soares” apresentado pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por 

Matosinhos 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar apresentado. 

2 - “Falecimento do Dr. Mário Soares” apresentado pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Por 

Matosinhos 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar apresentado e guardou um 

minuto de silêncio em memória e homenagem ao Dr. Mário Soares. 

3 - “Implementar a tarifa social da água no concelho de Matosinhos”, apresentada pelo BE 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. 

4 - “Acolhimento pelo município de Matosinhos de refugiados”, apresentada pelo BE 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a recomendação apresentada. 

5 - “Indáqua”, apresentada pelo Partido Socialista 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, retirar a presente proposta da ordem de trabalhos. 

 

Entrou na sala a membro Maria da Conceição Figueiredo Lopes, que participou na votação dos restantes 

assuntos. 

6 - “Pedro Miguel Santos Carvalho”, apresentado pelo Partido Socialista 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de louvor apresentado. 

7 - “Incentivo ao desporto adaptado em Matosinhos”, apresentada pelo Partido Socialista 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a recomendação apresentada. 
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8 - “Criação de uma aplicação Web para consulta e registo de atividades que se irão 

realizar no concelho de Matosinhos”, apresentada pelo Partido Socialista 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a recomendação apresentada. 

9 - “Democracia e transparência”, apresentada pelo Partido Social Democrata 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, rejeitar a recomendação apresentada. 

Com os votos a favor do PPD/PSD, da CDU, do BE e do cidadão independente e seis votos a favor do PS, 

com a abstenção do membro Manuel Ferreira e os votos contra dos membros Mário Rui de Oliveira 

Soares e Sónia Margarida Silva Vieira do PS, e do Grupo Por Matosinhos. 

Não participou na votação deste ponto, tendo-se ausentado da sala, a membro Fernanda Fonseca da Silva 

Santos. 

10 - “Metro do Porto”, apresentada pelo Partido Social Democrata 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, rejeitar a moção apresentada. 

Com os votos a favor do PPD/PSD, da CDU, e do cidadão independente, com a abstenção do BE, e com os 

votos contra do Grupo Por Matosinhos e do PS. 

11 - “Transferência de competências”, apresentada pela CDU 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a moção apresentada. 

Com os votos a favor do Grupo Por Matosinhos, do PS, da CDU, do BE e do cidadão independente, e com 

os votos contra do PPD/PSD. 

Não participou na votação deste ponto, tendo-se ausentado da sala, o membro Bruno Filipe Monteiro 

Pereira. 

 

II 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Designação dos membros do júri do procedimento concursal para provimento de cargo 

de dirigente intermédio de 3.º grau – Constantino Nery  

A Assembleia Municipal votou por escrutínio secreto e deliberou por maioria, aprovar a designação dos 

membros do júri do procedimento concursal para provimento de cargo de dirigente intermédio de 3º grau 

– Constantino Nery, nos termos do n.º 1 do art.º 13.º da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com os 

seguintes votos: 
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Presidente: Drª. Clarisse Castro, diretora do Departamento de Desenvolvimento Económico e Cultural;  

20 A Favor   10 Contra   3 Brancos   4 Nulos 

Vogal efetivo: Drª. Cristina Andrade, diretora do Departamento de Recursos Humanos;  

23 A Favor   8 Contra   2 Brancos   4 Nulos 

Vogal efetivo: Drª. Maria José Rodrigues, chefe de Divisão de Cultura;  

21 A Favor   9 Contra   3 Brancos   4 Nulos 

Membro Suplente:  Drª. Lília Pinto, diretora do Departamento de Intervenção Social; 

20 A Favor   10 Contra   3 Brancos   4 Nulos 

 Membro Suplente: Drª. Rute Rijo, chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

23 A Favor   7 Contra   3 Brancos   4 Nulos 

2. Matosinhos Habit - MH - Empresa Municipal de Habitação de Matosinhos, E.M. – 

revisão do orçamento para 2016  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da Revisão do Orçamento para 2016 da Matosinhos Habit - 

MH - Empresa Municipal de Habitação de Matosinhos, E.M. , nos termos da alínea a) do n.º2 do artigo 

25º do Anexo I da lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

3. Matosinhos Habit - MH - Empresa Municipal de Habitação de Matosinhos, E.M, 

declaração do artigo 15º da lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da declaração do artigo 15º da lei nº8/2012, de 21 de 

fevereiro, da Matosinhos Habit - MH - Empresa Municipal de Habitação de Matosinhos, E.M. 

4. Matosinhos Sport, Empresa Municipal de Gestão e Equipamentos Desportivos e de 

Lazer, E.M, declaração do artigo 15º da lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da declaração do artigo 15º da lei nº8/2012, de 21 de 

fevereiro, da Matosinhos Sport, Empresa Municipal de Gestão e Equipamentos Desportivos e de Lazer, 

E.M. 
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5. Desafetação de área de 88 m2 do domínio público na rua de custódio Pereira Ramos, na 

união das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a desafetação do domínio público 

municipal do terreno com a área de 88 m2 na rua de Custódio Pereira Ramos, com vista à sua integração 

no domínio privado municipal, na União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, nos 

termos da alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo I da lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

6. Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular –modificação de estatutos 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a modificação dos estatutos do Eixo 

Atlântico do Noroeste Peninsular, nos termos do disposto no artigo 108.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. 

7. Constituição de direito de superfície a favor do Leça Futebol Clube do prédio urbano sito 

na rua Veloso Salgado com a área total de 2.850 m2, na União de freguesias de Matosinhos 

e Leça da Palmeira, nos termos do memorando a celebrar entre o município de Matosinhos 

e o Leça Futebol Clube 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, retirar a presente proposta da ordem de trabalhos. 

8. Alteração ao regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada do concelho 

de Matosinhos 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a alteração ao regulamento das zonas de 

estacionamento de duração limitada do concelho de Matosinhos, nos termos do disposto no artigo nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Com os votos a favor do Grupo Por Matosinhos e da CDU, e com os votos contra do PS, PPD/PSD, BE e do 

cidadão independente. 

9. Informação do presidente da Câmara 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. 

E eu,                                                        , chefe do gabinete de Apoio dos Órgãos Autárquicos, a 

subscrevi. 

A presidente da Assembleia Municipal 

Dr.ª Palmira dos Santos Macedo 


