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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL, REALIZADA A OITO DE ABRIL 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Usou da palavra o senhor vereador Pedro da Vinha Costa para interrogou mais uma vez o Executivo 

relativamente à questão do pipeline que liga a refinaria da Petrogal à base de Cortegaça. -------------------------  

 ------- O senhor vereador apresentou ainda a seguinte moção: ------------------------------------------------------------  

 ------- “Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O Governo e a Administração da RTP anunciaram na passada semana a decisão de transferir para o 

Centro de Produção do Norte da RTP a responsabilidade da programação e produção da RTP2. ---------------  

 ------- Esta decisão, que contraria em absoluto as notícias alarmistas e catastrofistas que anunciavam o 

encerramento do Centro de Produção do Norte e o despedimento de centenas de trabalhadores, traduz a 

primeira verdadeira e efetiva descentralização dentro da RTP.-------------------------------------------------------------  

 ------- Não se trata, agora, de fazer localmente programas locais ou regionais. Trata-se, isso sim, de “fazer” 

no Centro de Produção do Monte da Virgem um canal de âmbito nacional. Um canal feito no Porto com os 

meios e pelos trabalhadores do Centro de Produção do Norte para todo o País. --------------------------------------  

 ------- É um desafio enorme que vai ser vencido pela qualidade e excelência dos trabalhadores do Centro 

de Produção do Monte da Virgem a quem, pela primeira vez, é concedida uma oportunidade desta 

grandeza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Mas é também um grande desafio e uma enorme oportunidade para as Produtoras independentes do 

Norte do País. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara Municipal de Matosinhos delibera exprimir a sua satisfação e o seu apoio à decisão 

anunciada pelo Governo e pela Administração da RTP de transferência do centro e decisão e da produção 

da RTP2 para o Centro de Produção do Norte.” --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O senhor vereador Fernando Rocha disse estar de acordo com algumas coisas, mas que não 

concorda quando se diz que o canal vai ser dirigido no Porto. Não está excluída a possibilidade de um 

despedimento coletivo, de acordo com informações do Presidente do Conselho de Administração. Paira 

sobre as cabeças de toda a gente esta questão do despedimento. De todo o modo, a RTP no Porto não irá 

acabar, como se chegou a falar. Não há qualquer problema em ser aprovada uma moção em que a Câmara 

possa manifestar a satisfação pela decisão, mas quanto ao facto de serem contrariadas em absoluto as 

notícias alarmistas, catastrofistas, etc., é uma extrapolação que é muito extemporânea para se retirar já, 

uma vez que nem o próprio ministro quis falar sobre este assunto porque ainda estão a estudar, portanto 

mantém-se a nuvem à volta do que vai ser o futuro da RTP no seu global. ---------------------------------------------  



 -------- O senhor vereador José Pedro Rodrigues disse que resta saber se no quadro daquilo que é o 

compromisso da RTP ter um teto salarial de custos com pessoal na casa dos cinquenta e dois milhões de 

euros e implicação por essa via de cortes com o pessoal na casa dos vinte e três milhões de euros que 

afetarão trabalhadores de Lisboa e do Porto, se aquilo que se vai verificar é trazer para o norte o centro de 

produção da RTP2. Não se cortam vinte e três milhões de euros em pessoal sem despedir muita gente e é 

isso que o Governo através do ministro Poiares Maduro acertou com o Conselho de Administração da RTP 

e é isso que hoje está em vigor e não outra coisa. Se a Câmara se restringir à apreciação o registo de 

satisfação pela vinda do Centro de Produção da RTP2 muito bem. -------------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador Pedro da Vinha Costa respondeu que há uns meses atras o que estava em cima 

da mesa e que mobilizou a atenção de muita gente era o encerramento do Centro de Produção do Norte. 

Quanto à questão dos despedimentos da RTP, é forçoso que isso aconteça. Cada vez que há uma 

mudança na direção de programas da RTP há um conjunto de pessoas que vão para a prateleira dourada, 

com vencimentos absolutamente absurdos e sem rigorosamente nada que fazer e não há nenhuma casa 

que possa ser gerida dessa forma. A verdade é que o Centro de Produção do Norte não vai fechar e passou 

a ter responsabilidades que não tinha e por isso não há problema nenhum em restringir a moção ao ponto 

deliberativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor presidente disse que sendo assim, estão todos de acordo em manifestar a satisfação à 

decisão da Administração da RTP. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- O senhor vereador Ernesto Páscoa felicitou o senhor presidente pela sua intervenção no processo do 

de transferência do Centro de Produção do Norte. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo senhor vereador António Correia Pinto foi apresentado o seguinte voto de louvor: ---------------------  

 -------- “1. As XXXII Olimpíadas de Matemática em Portugal, organizadas Pela Sociedade portuguesa de 

Matemática, contaram, este ano, com a participação de cerca de 40 000 alunos. Apenas 90 chegaram à 

final, disputada de 3 a 6 de abril, no Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento, em Aveiro. ----------------  

 -------- 2. Mais uma vez, os alunos de Matosinhos alcançaram excelentes resultados, com a conquista de 

duas medalhas de ouro e uma de bronze: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Categoria B (10.º ao 12.º ano) – medalha de ouro para o aluno Francisco Tuna de Andrade, que 

frequenta o 11.º ano, na Escola Secundária do Padrão da Légua; ---------------------------------------------------------  

 -------- - Categoria A (8.º e 9.º anos) – medalha de ouro para o aluno David Fonseca Machado Teixeira, que 

frequenta o 9.º ano, na Escola Secundária João Gonçalves Zarco; --------------------------------------------------------  

 -------- - Categoria júnior (6.º e 7.º anos) – medalha de bronze para a aluna Isabel Eduarda Moreira de 

Freitas, que frequenta o 7º ano no Externato São João Bosco.  ------------------------------------------------------------  

 -------- 3. A seguir a Lisboa, Matosinhos foi o município mais medalhado, sendo de realçar que alunos de 

Matosinhos conquistaram duas das nove medalhas de ouro atribuídas. -------------------------------------------------  

 -------- 4. O apoio das respetivas famílias, amigos, professores e escolas terá, certamente, contribuído para 

estas ilustres conquistas, não obstante, estou certo que o empenho, dedicação e caráter dos três alunos 
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foram fatores decisivos que merecem ser reconhecidos e valorizados. A Educação, em Matosinhos, sai 

prestigiada com estes desempenhos de elevada qualidade. ----------------------------------------------------------------  

 ------- 5. Por tudo isto, proponho, em meu nome e da Câmara Municipal, a atribuição de um Voto de Louvor 

aos alunos Francisco Andrade, David Teixeira e Isabel Freitas, para que a qualidade do seu desempenho 

fique registada, servindo de exemplo a todos os jovens estudantes de Matosinhos, e que seja dado 

conhecimento desta deliberação aos alunos e às respetivas escolas.” ---------------------------------------------------  

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

 ------- O senhor presidente tomou a palavra começando por dizer que é ideia da Câmara honrar no próximo 

dia 25 de abril um conjunto de personalidades que tenham de alguma forma contribuído para o 

desenvolvimento de Matosinhos ou que sejam figuras que tenham algum enquadramento na história de 

Matosinhos no 25 de abril. O senhor presidente propôs que se os senhores vereadores tivessem memória 

de alguém que merecesse ser agraciado que dissesse porque estas matérias devem ter algum consenso e 

não faz sentido a Câmara estar a honrar pessoas e haver divisão relativamente ao apreço que há por cada 

nome proposto. No dia 22 de abril, data da próxima reunião de Câmara, a decisão será trazida ao Executivo 

para ser sancionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O senhor presidente apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------  

 ------- “Tolerância de Ponto – Pascoela e São João ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- Tem sido tradição, de há longos anos, a Câmara Municipal de Matosinhos conceder tolerância de 

ponto na segunda-feira de Páscoa, para que os trabalhadores provenientes de outras regiões possam, 

conjuntamente com os seus familiares, comemorar esta quadra. ----------------------------------------------------------  

 ------- No entanto, considerando o valor da festividade Sanjoanina e a proximidade de Matosinhos ao Porto, 

onde a festa atinge tradicional fulgor, o São João é também festejado por muitos habitantes deste concelho, 

mesmo não sendo o respetivo feriado municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Consequentemente, por deliberação em sessão do Executivo, foi decidido a partir do próximo ano 

trocar a tolerância da Pascoela, pela tolerância do dia de S. João, pelo que excecionalmente, este ano são 

concedidas as duas tolerâncias de ponto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Assim, concedo este ano tolerância de ponto no próximo dia 21 de abril (segunda-feira), e no dia 24 

de junho (São João), devendo contudo serem assegurados os serviços mínimos indispensáveis.” --------------  

 ------- A proposta de tolerância de ponto no dia 21 de abril, Pascoela, foi aprovada por maioria, com um voto 

contra e três abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O voto contra pertenceu ao senhor vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa e as abstenções 

aos senhores vereadores António Manuel Gomes Santos Parada, Ernesto Augusto Jorge Páscoa e Vasco 

Jorge de Oliveira Pinho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A proposta de tolerância de ponto no dia 24 de junho, S. João, foi aprovada por maioria, com três 

abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- As abstenções pertenceram aos senhores vereadores António Manuel Gomes Santos Parada, 

Ernesto Augusto Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. ---------------------------------------------------------  

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



II 

ORDEM DO DIA 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MARÇO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 57.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata apresentada. ---------------------------------  

2. BALANCETE 

 -------- Foram presentes os balancetes da tesouraria municipal, referentes ao dia sete de abril de dois mil e 

catorze que acusavam o seguinte saldo: ------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Operações orçamentais: oito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta 

euros e trinta e sete cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Operações de tesouraria: três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cento e cinquenta e oito euros 

e quarenta e seis cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO: CONTRA A PRIVATIZAÇÃO OU CONCESSÃO A 

PRIVADOS DA METRO DO PORTO E DA STCP 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra: 1 – aprovar a presente moção; 2 – 

encomendar um estudo de viabilidade de uma eventual providência cautelar a intentar contra o Governo; 3 

– encomendar um estudo de viabilidade de uma ação popular. ------------------------------------------------------------  

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

4. PARECER PRÉVIO PARA AS SEGUINTES AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS: 

4.1. EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL “ESTADO NOVO – A CENSURA ATÉ AO 25 DE ABRIL”  

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

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

4.2. FESTIVAL DE TEATRO FAZER A FESTA NAS RUAS DE MATOSINHOS 

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

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

4.3. ESTUDO DE NOTORIEDADE E IMAGEM DO CONCELHO DE MATOSINHOS 

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

contra, emitir parecer prévio favorável ao presente procedimento. ---------------------------------------------------------  
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 ------- Os votos contra pertenceram aos senhores vereadores António Manuel Gomes Santos Parada, 

Ernesto Augusto Jorge Páscoa, Vasco Jorge de Oliveira Pinho e Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----  

4.4. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MICROSOFT 

PREMIER 

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

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

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

Ernesto Augusto Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. ---------------------------------------------------------  

5. ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS: 

5.1. CONTRATAÇÃO DE 1 DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE 

QUALIDADE 100%, 1 CHEFE DE DIVISÃO PARA O GABINETE DE CANDIDATURAS, 1 CHEFE 

DE DIVISÃO PARA A DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, 1 CHEFE DE 

DIVISÃO, PARA A DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E DE 1 CHEFE DE 

DIVISÃO, PARA A DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 

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

5.2. TÉCNICOS DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, AO ABRIGO DO 

DECRETO-LEI N.º 212/2009, DE 3 DE SETEMBRO E O ESTIPULADO NO N.º 8 DO ARTIGO 10.º 

DA LEI N.º 12-A/2010, DE 30 DE JUNHO  

 ------- A Câmara Municipal apropriou a informação dos serviços e deliberou, por unanimidade, submeter à 

Assembleia Municipal a aprovação da proposta de abertura do procedimento concursal para contratação, 

por tempo determinado, de Técnicos para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular 

(Ensino do Inglês, Ensino da Música, Atividade Física e Desportiva e Atividades Lúdico-Expressivas), até 

160 vagas, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro e o estipulado no n.º 8 do artigo 10.º 

da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, Despacho nº 9265-B/2013 (atualmente em vigor para esta área) e 

ainda art.º 64º e 65º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro. -------------------------------------------------------------  

6. PEDIDO ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS 

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

7. LIGAÇÃO DA BARRANHA À CRUZ DE PAU/ CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE 

COMODATO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL “CAFÉ SÉTIMO CÉU” 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra, aprovar a celebração de um 

contrato de comodato com o ocupante do imóvel designado por "Sétimo Céu" que se encontra em fase de 

expropriação pelo Município, assim como a respetiva minuta, nos termos da informação dos serviços. --------  



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

Ernesto Augusto Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. ----------------------------------------------------------  

8. CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO À 

FUNDAÇÃO DE SERRALVES - REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – revogar a deliberação tomada pela Câmara 

Municipal na sua reunião de 26 de março de 2007 (deliberação subjacente ao contrato celebrado); 2 – 

declarar a reversão da parcela de terreno com área de 11.310 m2, sita na Avenida Senhora da Hora, na 

união das freguesias de S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, ao património municipal, e 

consequentemente a extinção do direito de superfície nos termos da alínea a) do nº 1 do art.º 1536 do 

Código Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE UMA PARCELA DE TERRENO SITA NA 

TRAVESSA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

proposta de desafetação do domínio público de um terreno sito na Travessa dos Bombeiros Voluntários, na 

união das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, com a área de 121,70 m2, com vista à sua 

integração no domínio privado municipal e posterior alienação à proprietária do lote 17, para acerto de 

extremas, nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------  

10. AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA AO ACESSO À NOVA FÁBRICA 

DA RAMIREZ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – homologar a ata da Comissão de Avaliação; 2 – 

deliberar a aquisição da parcela de terreno com a área de 1.051,30 m2, sita no Lugar de Avilhoso, na união 

das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, necessária à execução do arruamento de acesso 

à nova fábrica da Ramirez, pelo valor de 80.155,92€ (oitenta mil, cento e cinquenta e cinco euros e noventa 

e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. DEPÓSITO DE DOCUMENTOS A INTEGRAR NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE 

SEGUNDA OPORTUNIDADE DE MATOSINHOS 

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

12. DOAÇÃO DO ESPÓLIO FOTOGRÁFICO DA CASA DE FOTOGRAFIAS FOTO BARCIA 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------  
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13. CONSELHOS CONSULTIVOS: 

13.1. CULTURA 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a presente proposta de regulamento do 

Conselho Consultivo da Cultura à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.ºda 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

13.2. ECONÓMICO DE MATOSINHOS (CCEM) 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a presente proposta de regulamento do 

Conselho Consultivo Económico de Matosinhos à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 

do artigo 33.ºda Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------  

13.3. DESPORTO 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a presente proposta de regulamento do 

Conselho Consultivo do Desporto à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.ºda Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------  

14. TRANSFERÊNCIA DE VERBAS: 

14.1. APOIO AO FUNCIONAMENTO E A INVESTIMENTOS EM ESCOLAS DO CONCELHO: 

245.880,00€ 

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

14.2. ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MATOSINHOS (ADEIMA): 

€1.245.000,00 

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

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

15. LIBERAÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA N.º 00360556, PRESTADA A FAVOR DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS, PARA CAUCIONAR O INTEGRAL 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ITAU – INSTITUTO TÉCNICO 

DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, SA, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES NOS ANOS LETIVOS DE 2010/2011, 2011/2012 E 2012/2013 

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



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

ARRENDAMENTO – COM INICIO DE APOIO A ABRIL DE 2014 

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

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

17. PROPOSTAS DE TOPONIMIA – DENOMINAÇÃO DE ARRUAMENTOS: 

17.1. SANTEIRO 1 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES 

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

Rua do Arquiteto Arménio Losa ao arruamento que se localiza na União das Freguesias de Custóias, Leça 

do Balio e Guifões. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.2. SANTEIRO 2 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES 

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

Rua José Augusto Carneiro que se localiza na União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões. -  

17.3. SANTEIRO 3 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES 

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

Rua de Santa Maria de Lessa ao arruamento que se localiza na União das Freguesias de Custóias, Leça do 

Balio e Guifões. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.4. (ANTÓNIO CARNEIRO), UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MATOSINHOS E LEÇA DA PALMEIRA  

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

Rua de António Carneiro ao arruamento que se localiza na União das Freguesias de Matosinhos e Leça da 

Palmeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.5. (NUNO GRANDE), UNIÃO DAS FREGUESIAS DE S. MAMEDE DE INFESTA E SENHORA DA 

HORA  

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

Rua Prof. Nuno Grande, ao arruamento que se localiza na União das Freguesias de S. Mamede de Infesta e 

Senhora da Hora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17.6. (ABEL SALAZAR), UNIÃO DAS FREGUESIAS DE S. MAMEDE DE INFESTA E SENHORA DA 

HORA  

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

Rua Dr. Abel Salazar ao novo troço de arruamento que se localiza na União das freguesias de S. Mamede 

de Infesta e Senhora da Hora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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18. PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PROCESSO Nº 

17/99 LOTE – REQ. JOSÉ MANUEL TORRES PESTANA DE VASCONCELOS – QUINTA 

DE SANTIAGO – LUGAR DA IGREJA, DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MATOSINHOS E 

LEÇA DA PALMEIRA 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória das obras 

de urbanização do processo nº 17/99 LOTE, cujo requerente é José Manuel Torres Pestana Vasconcelos, 

nos termos da informação dos serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS 

PÚBLICOS PARA A EMPREITADA: 

19.1. REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DO CONJ. HABITACIONAL DA FUNDAÇÃO SALAZAR COM 

AS ENTRADAS N.º 28 E N.º 32 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – aprovar a abertura do procedimento por 

"Concurso Público", nos termos da alínea b) do artigo 19º do CCP para a execução da empreitada de 

Reabilitação dos Edifícios do Conjunto Habitacional da Fundação Salazar com as Entradas n.º 28 e n.º 32, 

com o valor estimado de 495.000,00€ (quatrocentos e noventa e cinco mil euros) e prazo de execução de 

quatrocentos e vinte dias; 2 – aprovar as peças de concurso; 3 – nomear o júri proposto, nos termos da 

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

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19.2. REABILITAÇÃO DOS CONJ. HABITACIONAIS DA GUARDA I E DA GUARDA II – BLOCO C 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – aprovar a abertura do procedimento por 

"Concurso Público", nos termos da alínea b) do artigo 19º do CCP para a execução da empreitada 

Reabilitação dos Conjuntos Habitacionais da Guarda I e da Guarda II – Bloco C, com o valor estimado de 

395.000,00€ (trezentos e noventa e cinco mil euros) e prazo de execução de trezentos e sessenta dias; 2 – 

aprovar as peças de concurso; 3 – nomear o júri proposto, nos termos da informação dos serviços. ------------  

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



20. PROJETO FAQTOS – INFORMAÇÃO SOBRE RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA EM 

COMUNICAÇÕES MÓVEIS 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo a celebrar entre o 

Município de Matosinhos e o INESC Inovação – Instituto de Novas Tecnologias (INOV) do Instituto Superior 

Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21. RECECÃO PROVISÓRIA – QUALIDADE 100% – REPARAÇÕES URGENTES DE 

PAVIMENTOS EM BETUMINOSO – LOTE 1, 2 E 3 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção provisória da 

empreitada “Reparações Urgentes de Pavimentos em Betuminosos, lotes 1, 2 e 3”. ---------------------------------  

 -------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22. REVISÕES DE PREÇOS 

22.1. “EXPLORAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE RECOLHA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS E VARREDURA DO CONCELHO – ZONA A POENTE DA LINHA DE CAMINHO DE 

FERRO PORTO PÓVOA E A NORTE DO RIO LEÇA”: 

22.1.1. 46ª SITUAÇÃO – CONTRATO INICIAL 16/2000 – SUMA (MATOSINHOS) SERVIÇOS 

URBANOS S.A. – REVISÃO COM ÍNDICES DEFINITIVOS – FATURAS ABRIL A SETEMBRO 

DE 2013 E ÍNDICES PROVISÓRIO/ SETEMBRO DE 2013 – FATURAS DE OUTUBRO A 

DEZEMBRO 2013 E JANEIRO 2014 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções, apropriar a informação dos serviços 

e aprovar a presente revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As abstenções pertenceram aos senhores vereadores José Pedro Silva Rodrigues, Ernesto Augusto 

Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22.1.2. 39ª SITUAÇÃO – CONTRATO 08/2004 – REVISÃO COM ÍNDICES DEFINITIVOS – FATURAS 

ABRIL A SETEMBRO DE 2013 E ÍNDICES PROVISÓRIOS/ SETEMBRO DE 2013 – FATURAS 

DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2013 E JANEIRO 2014 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções, apropriar a informação dos serviços 

e aprovar a presente revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------  



Câmara Municipal de Matosinhos 

Reunião ordinária de 08 de abril de 2014 

 ------- As abstenções pertenceram aos senhores vereadores José Pedro Silva Rodrigues, Ernesto Augusto 

Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22.1.3. 30ª SITUAÇÃO – CONTRATO 79/2009 – SUMA (MATOSINHOS) - SERVIÇOS URBANOS S.A. 

– REVISÃO COM ÍNDICES DEFINITIVOS – FATURAS ABRIL A SETEMBRO DE 2013 E 

ÍNDICES PROVISÓRIOS/ SETEMBRO DE 2013 – FATURAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO 

2013 E JANEIRO 2014 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções, apropriar a informação dos serviços 

e aprovar a presente revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- As abstenções pertenceram aos senhores vereadores José Pedro Silva Rodrigues, Ernesto Augusto 

Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22.2. “CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE 

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E VARREDURA DO CONCELHO DE MATOSINHOS, ZONA 

A NASCENTE DA LINHA DE METRO PORTO/PÓVOA: 

22.2.1. 34ª SITUAÇÃO – CONTRATO N.º 9/2007 – REVISÃO COM ÍNDICES DEFINITIVOS – 

FATURAS ABRIL A SETEMBRO DE 2013 E ÍNDICES PROVISÓRIOS/ SETEMBRO DE 2013 – 

FATURAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2013 E JANEIRO 2014 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções, apropriar a informação dos serviços 

e aprovar a presente revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- As abstenções pertenceram aos senhores vereadores José Pedro Silva Rodrigues, Ernesto Augusto 

Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22.2.2. 30ª SITUAÇÃO – CONTRATO N.º 91/2009 – REVISÃO COM ÍNDICES DEFINITIVOS – 

FATURAS ABRIL A SETEMBRO DE 2013 E ÍNDICES PROVISÓRIOS/ SETEMBRO DE 2013 – 

FATURAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO 2013 E JANEIRO 2014 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções, apropriar a informação dos serviços 

e aprovar a presente revisão de preços. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- As abstenções pertenceram aos senhores vereadores José Pedro Silva Rodrigues, Ernesto Augusto 

Jorge Páscoa e Vasco Jorge de Oliveira Pinho. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador António Manuel Gomes Santos Parada pelo que não 

participou na votação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



23. 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. --  


