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 MINUTA DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Atas das sessões ordinária de 28 de novembro e extraordinária de 19 de dezembro de 2016 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da sessão ordinária de 28 de novembro. 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a ata da sessão extraordinária de 19 de dezembro, 

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

independente e com as abstenções dos membros Sónia Margarida Silva Vieira do PS e Carlos Nelson Amador 

da CDU.  

 

2. Terceira adenda ao Anexo III – Fundamentação económica-financeira das taxas municipais 

do RTORMM relativa à TRIU 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da terceira adenda ao anexo III do 

RTORMM, relativamente à fundamentação económica-financeira da TRIU, nos termos das alíneas b) e g) do 

n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, devendo ainda ser objeto de discussão 

pública de acordo com o artigo 3º n.º 1 e 3 do RJUE. 

 

3. 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 das 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 maioria, autorizar a 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 das 

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

Matosinhos e o Leça Futebol Clube, de acordo com o disposto na alínea i) 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 dos membros do Grupo Por Matosinhos e os votos 

contra do PS, do PPD/PSD, da CDU, do BE e do cidadão independente. 

Esta proposta foi aprovada com o exercício do voto de qualidade pela senhora presidente da Assembleia 

Municipal, nos termos do artigo 33.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Não participou na votação deste ponto o membro Eduardo Coutinho do PS, por se encontrar impedido nos 

termos do artigo 69.º do Código do Procedimento Administrativo. 
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Entraram na sala os membros Manuel Leão Rosas Castro Tavares e Rodolfo Maia Mesquita do grupo Por 

Matosinhos, que participaram na votação dos restantes assuntos. 

 
4. Desafetação da área de 325m2 do domínio público no gaveto da rua Dr. Abel Salazar e rua 

Santos Dias, na União das freguesias de S. Mamede Infesta e Senhora da Hora 

 

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

terreno com a área de 325m2 no gaveto da rua Dr. Abel Salazar e rua Santos Dias, com vista à sua integração 

no domínio privado municipal, na União das freguesias de S. Mamede Infesta e Senhora da Hora, nos termos 

da alínea q) 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, do PS, do PPD/PSD, do BE e do cidadão independente e a abstenção da CDU. 

 
5. Rede Mundial de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas - Proposta de adesão  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão à Rede Mundial de Cidades e 

Comunidades Amigas das Pessoas Idosas, nos termos da alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I da lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

6. Relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição no ano de 2016 

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 

 


