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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL, REALIZADA A ONZE DE FEVEREIRO

DO ANO DE DOIS MIL E CATORZE----------------------

I 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 ------- O senhor presidente da Câmara abriu os trabalhos e deu a palavra aos senhores vereadores que se 

inscreveram. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- No uso da palavra, o senhor vereador José Pedro Silva Rodrigues mostrou-se preocupado com as 

condições em que as juntas de freguesia prestam o serviço de correio, ao abrigo do protocolado com os 

CTT. Apresentando como exemplo a União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, onde 

duas das antigas juntas – Lavra e Santa Cruz – têm abertos postos dos correios a funcionar nas suas 

instalações com os seus próprios funcionários, criticou que a empresa de correios, agora privada, 

comparticipe mensalmente este serviço nas juntas, com base na comissão sobre o tráfego de pagamentos 

(água, luz, scuts, telecomunicações, entre outros) em valores amplamente desfavoráveis para as juntas. 

Com a prestação deste serviço de correios, as juntas de freguesia chegam a ter despesas de 

funcionamento quatro vezes superiores à comparticipação dos CTT, concluindo que as juntas de freguesia 

veem-se obrigadas a prestar este serviço na sequência da política de encerramento de postos e estações 

promovida pelos CTT, sendo a única forma de garantir que as populações, sobretudo as mais 

desfavorecidas e idosas, não têm de se deslocar ainda mais para levantar as suas reformas ou concretizar 

pagamentos. Assim, foi proposto um voto de protesto dirigido à Administração dos CTT no sentido de 

reconsiderar o valor das comparticipações pela prestação do serviço, para que não sejam as autarquias 

locais a pagar a fatura mais elevada pela prestação deste serviço às populações. Ainda no uso da palavra, 

o senhor vereador José Pedro Silva Rodrigues disse estar preocupado relativamente ao amianto e ao 

fibrocimento na Novinco. As partículas de amianto podem ser nocivas para alguns moradores nos arredores 

da Novinco e seria importante que a Câmara tomasse uma posição relativamente a este assunto. --------------  

 ------- O senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada expôs uma situação relacionada com os 

Bombeiros de Leça do Balio, em virtude de eles terem cortado uma série de árvores e galhos por causa do 

mau tempo, sendo que no dia seguinte a Câmara tinha contratado uma empresa para fazer esse mesmo 

serviço. Os bombeiros pediam que as despesas fossem ressarcidas pela autarquia, dentro do possível. ------  

 ------- O senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa solicitou informações relativamente à 

vistoria que o senhor presidente disse – numa das primeiras reuniões deste mandato – que iria ser feita ao 

prédio da Avenida Villagarcia de Arosa, que levou em tempos ao encerramento daquela artéria. ----------------  

 ------- O senhor presidente começou por responder à última questão colocada dizendo que o resultado da 

vistoria seria apresentado na próxima reunião do Executivo. Relativamente à questão dos bombeiros, estes 

apenas prestam serviços na área da saúde, o resto é feito pelo Serviço de Proteção Civil. Em relação ao 

fibrocimento e amianto na Novinco, o senhor presidente disse ser de facto uma situação grave e que a 



Câmara já tentou inclusive a permuta por terrenos que são do Município. Sugeriu que os serviços do 

ambiente verificassem a situação e que, junto da massa falida, fosse novamente feito um esforço no sentido 

de permutar os terrenos e resolver esta situação. Em relação aos CTT, a Câmara pode aprovar um voto de 

protesto relativamente aos serviços que estão a ser prestados às populações, uma vez que os CTT estão a 

locupletar-se às custas de quem precisa dos seus serviços. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção, aprovar o voto de protesto 

apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A abstenção pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -------------------------  

 -------- O senhor presidente fez ainda referência à reforma judiciária que foi aprovada. Solicitou que os 

Serviços Jurídicos analisassem todas as medidas que pudessem ser tomadas, nomeadamente verificar 

quais os serviços do Ministério da Justiça que estão instalados em espaços do Município e propor a sua 

suspensão ou até mesmo suspender, citou como exemplo o serviço prestado pelos serviços da Câmara ao 

Tribunal, relativamente ao corte de relva. O senhor presidente concluiu esta questão dizendo que a 

ausência de resposta por parte da senhora Ministra da Justiça reflete falta de educação e que as boas 

palavras já não levam a lado nenhum. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ainda no uso da palavra, o senhor presidente disse que os investimentos que o Governo aprovou 

incluíram o Porto de Leixões, contudo, o Governo preferiu o investimento de seiscentos milhões de euros no 

Porto da Trafaria. O senhor presidente disse que iria participar numa jornada de protesto com as entidades 

da região, mas gostaria que a Câmara aprovasse uma solicitação ao Governo, nomeadamente sobre o que 

vai ser feito no Porto da Trafaria e qual o impacto económico dos investimentos aprovados no país. ------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------  

 -------- Pelo senhor presidente foi apresentado um voto de louvor ao atleta Henrique Ramos que pelo seu 

brilhante comportamento obtido no Campeonato Europeu de Karaté sub 21, realizado em Portugal, que 

culminou com a obtenção da medalha de prata. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Passou-se à ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

II 

ORDEM DO DIA 

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE JANEIRO E 

ORDINÁRIA DE 28 DE JANEIRO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57.º DA LEI N.º 75/2013, DE 

12 DE SETEMBRO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as atas apresentadas. -----------------------------  

2. BALANCETE 

 -------- Foram presentes os balancetes da tesouraria municipal, referentes ao dia dez de fevereiro de dois mil 

e catorze que acusavam o seguinte saldo: ---------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------- Operações orçamentais: nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e seis 

euros e dezoito cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Operações de tesouraria: três milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e quinze euros e treze 

cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  

3. PARECERES PRÉVIOS: 

3.1. MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA A EXPOSIÇÃO ‘DE PROPÓSITO: MARIA KEIL, OBRA 

ARTÍSTICA’ 

 ------- A Câmara Municipal apropriou a informação dos serviços e deliberou, por maioria, com um voto 

contra, emitir parecer prévio favorável ao presente procedimento. --------------------------------------------------------  

 ------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------  

3.2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ADVOCACIA – DR. GOMES FERREIRA 

 ------- A Câmara Municipal apropriou a informação dos serviços e deliberou, por maioria, com três votos 

contra: 1 – emitir parecer prévio favorável ao presente procedimento; 2 – submeter à Assembleia Municipal 

a respetiva autorização para assunção do compromisso plurianual, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Os votos contra pertenceram aos senhores vereadores António Manuel Gomes Santos Parada, 

Ernesto Augusto Jorge Páscoa e Alfredo José de Barros. -------------------------------------------------------------------  

3.3. AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TELE ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA PARA 100 UNIDADES BASE 

A DISPONIBILIZAR PARA MUNÍCIPES PORTADORES/AS DO CARTÃO MATOSINHOSÉNIOR 

DURANTE 36 MESES 

 ------- A Câmara Municipal apropriou a informação dos serviços e deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

prévio favorável ao presente procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

4. CONSELHOS CONSULTIVOS 

 ------- Por proposta do senhor vereador José Pedro Silva Rodrigues, aprovada por unanimidade, serão 

incluídas entidades sindicais na composição dos conselhos consultivos. ------------------------------------------------  

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente regulamento. -------------------------  

 ------- O senhor presidente solicitou que no prazo de um mês os senhores vereadores submetessem a 

deliberação do Executivo propostas dos conselhos consultivos das suas áreas. --------------------------------------  



5. CONTRATOS PROGRAMA PARA 2014: 

5.1. MATOSINHOS HABIT 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, aprovar a presente proposta. ----------  

 -------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador José Pedro Silva Rodrigues. -------------------------------------  

5.2. MATOSINHOS SPORT 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra, aprovar a presente proposta.--------  

 -------- Os votos contra pertenceram aos senhores vereadores José Pedro Silva Rodrigues e José Pedro 

Rodrigues da Vinha Costa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. EXPROPRIAÇÕES – DEPÓSITO DAS INDEMNIZAÇÕES: 

6.1. “MARGINAL ATLÂNTICA - VIA DE LIGAÇÃO DA RUA DA CRUZ AO CENTRO DE LAVRA (1ª 

FASE)” - PROC. JUDICIAL 2673/13.5 TBMTS 6º JC./ PARCELA 3 – PROP. MANUEL SANTOS 

AZEVEDO E OUTROS – RATIFICAÇÃO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente de 3 de 

fevereiro, que autorizou a despesa referente ao depósito à ordem do Tribunal do montante de 261,28€ 

(duzentos e sessenta e um euros e vinte e oito cêntimos), da atualização da sentença, no presente 

processo judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.2. “MARGINAL ATLANTICA - DO FUNTÃO AO CORGO” - PROC. 373326/11 SJ - PROCESSO 

JUDICIAL 6208/13.1TBMTS/ PARCELA 36 - PROP.DAVID RODRIGUES CRISTA E MULHER 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da despesa referente ao 

depósito à ordem do Tribunal do montante de 30,25€ (trinta euros e vinte e cinco cêntimos), da atualização 

da sentença, no presente processo judicial. --------------------------------------------------------------------------------------  

7. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS DE MATOSINHOS 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a proposta de alteração ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais de 

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

 -------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. ------------------------  
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8. PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE 

PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 ------- Por proposta da vereadora Joana Felício, aprovada por unanimidade, a alínea c) do artigo 26.ª ficará 

com a seguinte redação: “c) Quadra Marítima, praças, parques, jardins e frente de mar” sendo por isso 

alterada a legenda das zonas 19, 20, 23 e 27 constantes do Anexo I (Zonas de Interesse Público). -------------  

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Afixação e Inscrição de 

Publicidade e Ocupação do Espaço Público, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------  

9. COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

GENÉRICA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 ------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------  

10. 2.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2014 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, submeter a aprovação da 

Assembleia Municipal a proposta de 2.ª Revisão do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para 2014, 

nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------  

 ------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------  

11. INFORMAÇÃO RELATIVA AO HORÁRIO DE TRABALHO 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, aprovar a presente proposta, de 

acordo com a informação dos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------  

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aguardar o parecer da Procuradoria-Geral da 

República sobre esta matéria, mantendo até lá o horário de trabalho em 35 horas semanais. ---------------------  

12. DOAÇÃO DE DOCUMENTOS DE AUTORIA DE RUI DE FREITAS LOPES SOB O TÍTULO 

“QUADROS DA MINHA TROPA” À BIBLIOTECA MUNICIPAL FLORBELA ESPANCA  

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ------------------------------  

13. DENÚNCIA DE PROTOCOLO RELATIVO À CEDÊNCIA DE ESPAÇO AO PROJECTO 

AUTO-ESTIMA 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de denúncia de 

protocolo relativo à cedência de espaço ao projeto Auto-estima, nos termos da informação dos serviços. -----  



14. APROVAÇÃO DE NOVAS CANDIDATURAS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO - INICIO DE APOIO A FEVEREIRO DE 2014 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção, aprovar a presente proposta. ----------  

 -------- A abstenção pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa.  ------------------------  

15. APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DA EMPREITADA: VALORIZAR AS 

PESSOAS: EDUCAÇÃO – EB1/JI DO ESTÁDIO DO MAR 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato da empreitada 

“Valorizar as Pessoas: Educação – EB1/JI do Estádio do Mar”, a celebrar com a sociedade Cunha & 

Barroso, Limitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. APROVAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO PROVISORIA: "AMPLIAÇÃO DA PISCINA 

MUNICIPAL DE MATOSINHOS 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, homologar o auto de receção 

provisória da empreitada "Ampliação da Piscina Municipal de Matosinhos". --------------------------------------------  

 -------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. ------------------------  

17. PAGAMENTO DE UMA INDEMNIZAÇÃO POR DESTRUIÇÃO INDEVIDA DE UMA 

VIATURA POR PARTE DO MUNICIPIO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, nos termos da 

informação dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. MINUTA DA PRESENTE ATA NOS TERMOS DO N.º 3 DO ART. 57.º DA LEI N.º 75/2013, 

DE 12 DE SETEMBRO 

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta os assuntos constantes desta ata, para efeitos 

de execução imediata, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --  


