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 MINUTA DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2017 

ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS 

Voto de pesar – “Pelas vítimas do incêndio de 17 de junho ocorridos em Pedrógão Grande” 

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

minuto de silêncio em memória das vítimas. 

 

Recomendação – “Pelo bem-estar dos animais” 

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

 

Voto de pesar – “Incêndios ocorridos em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira 

de Pêra, Pampilhosa da Serra e Góis” 

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

minuto de silêncio em memória das vítimas. 

 

Voto de louvor – “Às Corporações de Bombeiros do país” 

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

 

Voto de pesar – “Falecimento de Fernando Sá” 

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

 

Moção – “Saudação Desportiva” 

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

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Atas das sessões ordinária de 20 de fevereiro 2017 e extraordinária de 20 de março 2017 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a ata da sessão ordinária de 20 de fevereiro, com os 

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

Carlos Alberto da Silva Ferreira, por não se encontrar presente na sessão em causa. A Assembleia Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da sessão extraordinária de 20 de março. 
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2. Acordo extrajudicial a celebrar entre o município de Matosinhos e a Firma Bonito e 
Assunção, Lda. 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, revogar: 1 - a deliberação exarada em sessão de 

Assembleia Municipal de vinte e cinco de julho de dois mil e dezasseis; 2 - aprovar o acordo extrajudicial de 

dação em pagamento no âmbito do processo n.º 979/01, nos termos da alínea i) do nº 1 do artº 25º da lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e a respetiva minuta do contrato a celebrar entre o Município de Matosinhos e a 

firma Bonito e Assunção Lda. 

 

3. Primeira Retificação ao Mapa de Pessoal 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a retificação ao Mapa de Pessoal, nos termos da 

alínea o) do n.º 1 do art.º 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, da CDU, do BE e do independente Carlos Alberto da Silva Ferreira e com o 

voto contra do PPD/PSD. 

 

4.  Isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Municipal sobre 
Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) à Mês Sete – Hotelaria e Turismo, Lda 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) durante cinco anos e a redução em 50% do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de 

Imóveis (IMT) à Mês Sete – Hotelaria e Turismo, Lda., nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º do 

Anexo I da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os artigos 15.º e 16.º da lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, e do artigo 23.º do Código Fiscal do Investimento aprovado pelo decreto-lei n.º 162/2014, de 31 de 

outubro.  

 

5. Consolidação de contas de 2016 do Município de Matosinhos com as empresas do grupo 
por si controladas 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar a consolidação de contas de 2016 do Município de 

Matosinhos com as empresas do Grupo por si controladas, nos termos da alínea l) do n.º 2 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, a abstenção da 

CDU e do BE e os votos contra do PS, do PPD/PSD e do independente Carlos Alberto da Silva Ferreira.  

 

6. 2.ª Revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2017 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, aprovar: 1 - A 2.ª Revisão do Orçamento e das Grandes 

Opções do Plano para 2017, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da lei nº 75/2013, de 

12 de setembro; 2 - A assunção dos compromissos plurianuais decorrentes da 2ª Revisão do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano para 2017 nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6.º, da lei n.º 8/2012, de 21 
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de fevereiro, com os votos a favor do Grupo Por Matosinhos, do PS e do independente Carlos Alberto da Silva 

Ferreira, a abstenção da CDU e os votos contra do PPD/PSD e BE. 

 
7. Suspensão da cláusula 5.ª do Regulamento das Zonas de Estacionamento de duração 

limitada Matosinhos 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a suspensão da cláusula 5.ª do Regulamento 

das Zonas de Estacionamento de duração limitada Matosinhos, 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. 

 
8. 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 


