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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL, REALIZADA A SETE DE OUTUBRO

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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O senhor vereador Pedro da Vinha Costa disse não ter recebido qualquer informação relativamente à 

informação sobre as revisões de preços. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O senhor vereador Vasco Pinho apresentou uma moção sobre os centros de saúde na senhora da 

hora: “Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista (PS) de Matosinhos apresentam a moção infra, 

referente à possível extinção das convenções existentes na Senhora da Hora com grupos de médicos 

privados, em Medicina em Concorrência, para assegurarem, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), da prestação de cuidados de saúde primários. Os 7166 utentes inscritos irão ser deslocalizados, 

caso estes não queiram ficar sem médico de família, para uma USF que, alegadamente, se propõe abrir na 

freguesia de Custóias, com os prejuízos e dificuldades que daí irão ser acarretados para os mesmos. ---------  

 ------- Os factos são os seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Este projeto foi implementado na Senhora da Hora em maio de 1991, com base na Portaria n.º 

667/90 de 13 de agosto, elaborada com base na lei do SNS. Este projeto tinha o sentido de melhorar a 

eficácia dos serviços de saúde a fim de garantir aos utentes efetiva liberdade de escolha e uma resposta 

atempada e adequada às suas solicitações.-------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- O recente Despacho n.º 6563/2011, de 13 de abril de 2011, do Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e da Saúde veio reforçar este modelo de cuidados de saúde familiar, conforme citamos: ----------------  

 ------- “A celebração de convenção com grupos de médicos para assegurarem no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), a prestação de cuidados de saúde primários foi regulamentada pela Portaria n.º 

667/90, de 13 de Agosto, elaborada com base na lei do SNS. Posteriormente, o Estatuto do SNS, aprovado 

pelo Decreto – Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, designadamente nos seus artigos 30.º e33.º, manteve essa 

possibilidade, trata-se de uma possibilidade prevista no atual Estatuto do SNS e que representa vantagens 

para os utentes abrangidos, designadamente numa circunstância de carência relativa de médicos de 

medicina geral e familiar no nosso país, que dificulta a atribuição de médico de família a todos os cidadãos.”  

 ------- Este modelo está em atividade há cerca de 23 anos e atualmente abrange um total de 7166 utentes, 

residentes nas freguesias de Custóias, cerca de 27%, em Guifões cerca de 18 % e a maioria na Senhora da 

Hora com cerca 55% destes utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- As instalações das duas clinicas situam-se na Senhora da Hora e integram 4 médicos de Medicina 

Geral e Familiar, que conforme as condições iniciais do concurso em 1990, procurava garantirem com as 



suas instalações na freguesia da Senhora da Hora, uma forma de proporcionar a acessibilidade adequada 

aos utentes sem médico de família. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A inscrição de todos os utentes neste sistema foi efetuada livremente verificando-se que utentes e 

suas famílias se mantiveram inscritos nestas unidades de cuidados médicos sempre com a possibilidade de 

mudarem caso assim o entendessem. Salienta-se o facto de ainda existir procura por parte de novos 

utentes para se inscreverem nas nossas listas mas e lhes vedada essa possibilidade salva algumas 

exceções autorizadas pela Direção da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM). ---------------------------  

 -------- Durante o mês de outubro de 2014 foi comunicado por elementos da ULSM, a extinção deste modelo, 

com a proposta da deslocalização dos utentes caso estes não queiram ficar sem médico de família para 

uma Unidade de Saúde Familiar (USF) que se propõe abrir em Custóias. -----------------------------------------------  

 -------- Por fim importa referir que, em síntese, as condições iniciais que levaram à criação destas unidades, 

aparentemente, ainda se mantêm: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Utentes que se mantêm inscritos nas listas destas unidades de saúde privadas por livre vontade; ----  

 --------  - Uma aparente maior rentabilidade económica para o SNS, uma vez que as clínicas em questão 

assumem todos os encargos (instalações, consumíveis, funcionários de apoio administrativo) sendo paga 

somente uma capitação por utente inscrito. --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - A existência no Centro de Saúde da Senhora da Hora utentes cerca de 3.400 utentes inscritos sem 

médico de família, sendo que a maioria destes reside na Senhora da Hora. --------------------------------------------  

 --------  - A carência relativa de médicos de medicina geral e familiar no nosso país, que dificulta a atribuição 

de médico de família a todos os cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deste modo sugerimos que se consulte a ULSM no sentido de vermos esclarecida esta situação e 

transmitirmos a nossa preocupação com estas alterações e as suas consequências nos mais de 7.000 

utentes inscritos naquelas unidade de saúde primárias, designadamente: ----------------------------------------------  

 -------- 1. Irá este modelo ser extinto, Em caso afirmativo quais os motivos para a extinção do mesmo sem o 

acordo das partes? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Para quando será aplicável esta alteração? --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Que solução é a proposta para os mais de 7.000 utentes inscritos naquelas unidade de saúde 

primárias? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Irá efetivamente ser criada uma nova USF em Custóias? --------------------------------------------------------  

 -------- 5. Como será assegurada a eventual deslocação dos utentes para essa nova USF numa outra 

unidade união de freguesias, tendo em conta que a maioria dos utentes é da Senhora da Hora, 

especialmente para aqueles utentes com dificuldades de mobilidade?” --------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador António Parada agradeceu a atenção dada pelos serviços à questão que levantara 

sobre a Av. Joaquim Neves dos Santos. Disse não ser contra os ajustes diretos e que talvez fosse uma 

solução para este problema. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador António Correia Pinto apresentou a seguinte moção: ----------------------------------------  

 -------- “Arranque do ano letivo 2014/2015. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- O Despacho n.º 8651/2014, de 26 de junho, dos Secretários de Estado do Ensino e da Administração 

Escolar e do Ensino Básico e Secundário, que estabelece o Calendário Escolar para o ano letivo 

2014/2015, determinava o início das atividades para o período compreendido entre os dias 11 e 15 de 

setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Apesar do grande esforço e dedicação profissional, dos dirigentes e dos profissionais docentes e não 

docentes que desempenham funções nos agrupamentos de escolas e nas escolas não agrupadas do 

concelho, constata-se que, por razões externas às escolas e da responsabilidade exclusiva do Ministério da 

Educação e Ciência, se verificam graves insuficiências em todas as organizações educativas do concelho 

que impedem e/ou condicionam o acesso à escola por parte de milhares de crianças e jovens. ------------------  

 ------- De facto, mais de três semanas após a data determinada pelo Ministério da Educação, ainda se 

verificam as seguintes situações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1. Falta de colocação de mais de uma dezena de educadores de infância que impedem o acesso à 

educação pré-escolar de mais de 250 crianças; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 2. Falta de colocação de mais de 20 professores do 1.º ciclo que impedem o acesso à escola de mais 

de 500 alunos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 3. Falta de colocação de mais de 70 professores do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário, afetando milhares de alunos em todo o concelho. -------------------------------------------------------------  

 ------- Como é sabido, trata-se de uma situação que se verifica também um pouco por todo o país, que há 

largos anos não acontecia e que revela uma total incompetência e incapacidade do governo para gerir as 

políticas e os recursos educativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Assim, proponho que a Câmara Municipal aprove uma moção no sentido de, junto do Ministério da 

Educação e Ciência: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 1. Manifestar preocupação perante a situação de intranquilidade que se verificou no arranque do ano 

letivo e que três semanas após o seu início se mantem sem previsão de solução a curto prazo, como 

resultado da falta de colocação de mais de uma centena de educadores e professores, prejudicando 

milhares de alunos e perturbando a vida das suas famílias. -----------------------------------------------------------------  

 ------- 2. Exigir a rápida resolução destas situações por forma a minimizar o impacto negativo que têm no 

normal funcionamento das escolas e no percurso e sucesso escolar e educativo das nossas crianças e dos 

nossos jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- 3. Reivindicar que sejam tomadas medidas no futuro para impedir que estas situações se repitam, 

apostando no reforço da autonomia das escolas e dos agrupamentos.” -------------------------------------------------  

 ------- O senhor vereador apresentou também os seguintes votos de louvor: “O aluno Francisco Tuna de 

Andrade, da Escola Secundária do Padrão da Légua, foi premiado com uma medalha de ouro na 29.ª 

edição das Olimpíadas Ibero-Americanas de Matemática, realizadas este ano em San Pedro Sula, nas 

Honduras. O desempenho deste aluno matosinhense contribuiu para que, pela primeira vez, a equipa 

portuguesa conquistasse duas medalhas de ouro nestas Olimpíadas. ---------------------------------------------------  

 ------- É de realçar que o Francisco Andrade tem somado êxitos consecutivos nas diversas competições de 

Matemática em que tem participado: ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 -------- 2011: medalha de ouro nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática; --------------------------------------------  

 -------- 2012: medalha de ouro nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática e menção honrosa nas 

Olimpíadas Internacionais de Matemática; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2013: medalha de ouro nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática; --------------------------------------------  

 -------- 2014: medalha de ouro nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática; medalha de bronze nas 

Olimpíadas Internacionais de Matemática e medalha de ouro nas Olimpíadas Ibero-Americanas de 

Matemática. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todos estes sucessos reforçam a pertinência do reconhecimento do seu mérito e do seu trabalho, 

que conjugado com o apoio da sua família, amigos, professores e escola terão certamente contribuído para 

mais esta ilustre conquista, de dimensão internacional, que tanto honra a Educação, em Matosinhos. ----------  

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

aluno Francisco Tuna de Andrade, para que fique registado o seu exemplo e conste como referência para 

todos os jovens estudantes, de Matosinhos, e que seja dado conhecimento desta deliberação ao aluno e à 

respetiva escola.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador propôs que, numa próxima oportunidade, a Câmara distinguisse este jovem com 

uma medalha, de forma a premiar o seu desempenho exemplar. ----------------------------------------------------------  

 -------- “A atleta Iara Rocha, do Rolar Matosinhos, sagrou-se vice-campeã do mundo de juniores na 

modalidade de patinagem artística solo dance, no Campeonato que decorreu, entre 28 de setembro e 12 de 

outubro, na cidade de Reus, Espanha. Esta conquista soma-se ao título de campeã nacional na sua 

categoria, em 2014, e de campeã da europa em pares artísticos na categoria sénior, vitória alcançada, no 

passado mês de junho, em Itália.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todos estes sucessos reforçam a pertinência do reconhecimento do seu mérito e do seu trabalho, 

que conjugado com o apoio da sua família, amigos, treinadores e clube terão certamente contribuído para 

esta ilustre conquista, de dimensão internacional, que tanto honra o Desporto, em Matosinhos. ------------------  

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

atleta Iara Rocha, para que fique registado o seu exemplo e conste como referência para todos os jovens, 

de Matosinhos, e que seja dado conhecimento desta deliberação à atleta e ao respetivo clube.” -----------------  

 -------- A senhora vereadora Joana Felício mostrou a sua preocupação relativamente à reforma do novo 

mapa judiciário, que estabelece um conjunto de modificações quer no funcionamento dos tribunais, quer na 

sua organização, no que concerne à sua distribuição territorial. ------------------------------------------------------------  

 -------- Em Matosinhos, cria-se uma nova instância criminal central que instrui, e julga processos-crime das 

comarcas de Matosinhos, de Vila de Conde e Póvoa do Varzim. ----------------------------------------------------------  

 -------- Assim, tendo em conta que os processos vão decorrer  em Matosinhos é previsível que os bens 

apreendidos aqui permaneçam. Se falarmos concretamente da apreensão de viaturas, isso poderá significar 

que um aumento das viaturas aparcadas no terreno contíguo ao Tribunal. ----------------------------------------------  

 -------- Se já não bastasse o número de viaturas que neste momento não podem ser abatidas  (apesar de 

estarem em avançado estado de degradação), ainda ficaremos com mais viaturas que ali vão aparcar por 

tempo indeterminado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- Ora, Matosinhos não pode estar disponível  para que o Ministério da Justiça transforme aquele 

parque numa “sucata a céu aberto”, bem na entrada da cidade; por isso solicita-se a intervenção do senhor 

presidente da Câmara para que desenvolva as diligências necessárias junto do Magistrado que coordena o 

Tribunal de Matosinhos, inviabilizando a utilização daquele terreno para aquele fim. --------------------------------  

 ------- O senhor vereador Pedro da Vinha Costa disse não conhecer o problema dos centros de saúde na 

senhora da hora, mas dado que a parte deliberativa vai no sentido de pedir esclarecimentos, que não vê 

problema em aprovar. No caso da moção do arranque do ano letivo, embora não conheça a moção, 

também a votaria favoravelmente. Relativamente à questão levantada pela senhora vereadora Joana 

Felício, o senhor vereador disse que Matosinhos passou a ter um tribunal com mais responsabilidades em 

matéria criminal e que, como é evidente, isso causa problemas. A senhora vereadora tem razão quando 

chama a atenção para o que daí pode advir e faz todo o sentido porque é importante para o concelho que 

este consiga obter os benefícios que daí resultam. Em relação ao que o senhor vereador António Parada 

disse, não é possível fazer um ajuste direto como prolongamento de uma obra que foi feita por concurso. 

Por último, o senhor vereador disse ter solicitado algumas informações sobre as obras no continente da 

senhora da hora e que recebeu entretanto algumas informações sobre as quais se pronunciaria na próxima 

reunião do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Tomou a palavra o senhor vereador José Pedro Rodrigues e começou por pedir o ponto de situação 

do contrato de comodato relativo às novas instalações do centro de saúde de Custóias. Relativamente à 

moção sobre o arranque escolar, sugeriu que o terceiro ponto ficasse formulado apenas até à vírgula, ou 

seja, “Reivindicar que sejam tomadas medidas no futuro para impedir que estas situações se repitam”. -------  

 ------- De seguida usou da palavra o senhor vereador Ernesto Páscoa para dizer que estaria de acordo com 

a moção do arranque do ano letivo e também não veria problema na proposta de reformulação do terceiro 

ponto da mesma. Em relação aos votos de louvor, congratulou-se pois os filhos da terra devem ser 

recompensados. Quanto à questão da reforma judicial, há que evitar, mais vale prevenir que remediar e, 

como tal, reforçou o pedido de tomada de posição do senhor presidente da Câmara. -------------------------------  

 ------- O senhor vereador António Parada disse que não sabia se tinha sido por concurso ou não, mas que 

seria uma pequena intervenção de cerca de cem metros que faria toda a diferença. Contudo percebe a 

posição do senhor vereador Pedro da Vinha Costa. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------- O senhor vereador Pedro da Vinha Costa disse que apenas votaria a moção do arranque do ano 

letivo nos exatos termos em que a mesma foi apresentada, sem alterações. ------------------------------------------  

 ------- O senhor presidente começou por dizer que, relativamente ao centro de saúde de Custóias, a 

Câmara aguarda uma resposta da Unidade Local de Saúde. Em relação ao Francisco Tuna de Andrade, o 

senhor presidente disse que gostaria que fosse atribuída uma medalha pelo mérito obtido ao longo do 

tempo. Em relação às revisões de preços, enquanto não for submetido a reunião de Câmara o estudo 

solicitado, não serão presentes mais revisões para aprovação. A questão da Av. Joaquim Neves dos Santos 

é de facto complicada de resolver porque a lei dificulta. São de facto cem metros, mas os serviços ainda 

não encontraram uma solução para a resolução deste problema. Em relação ao arranque do ano letivo, o 

senhor presidente disse nunca ter visto tanta incompetência. Em Matosinhos faltam cento e trinta 



professores, estão centenas de alunos sem aulas. O mesmo se pode dizer sobre a Ministra da Justiça. 

Está-se a chegar a um momento de impunidade total. Matosinhos não vai ter nem mais um veículo 

estacionado à ordem do tribunal, porque aquele terreno é da Câmara. O senhor presidente disse estar 

também furioso com o Secretário das Pescas, pois ele não se dignou a responder a nenhum dos apelos que 

o senhor presidente fez em relação ao problema dos pescadores. O senhor presidente mostra por isso a 

sua solidariedade com os pescadores e a sua preocupação porque os barcos espanhóis continuam a 

pescar a sardinha pequena, o que é péssimo para a recriação da espécie, além de serem usados 

explosivos que rebentam com a fauna. O senhor presidente propôs a nomeação de uma comissão de 

vereadores, com um representante de cada força política do Executivo (Por Matosinhos, CDU, PS e PSD), 

para intervir junto do Ministério e impedir o que está a acontecer. Nesse sentido, pediu ainda que fossem 

dados contributos para se discutir na próxima reunião. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador António Parada disse que tem que haver em Portugal uma entidade reguladora 

que inspecione as pescas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador José Pedro Rodrigues concordou com a proposta do senhor presidente e disse 

que, tendo estado reunido com os pescadores, a situação vai tornar-se um grave problema com o tempo. 

Em relação à moção do arranque do ano letivo, disse que se não fosse aceite a sua sugestão, pretendia 

votar ponto por ponto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador Pedro da Vinha Costa associou-se às preocupações dos efeitos que este 

problema irá causar nas famílias matosinhenses e no concelho de uma forma geral. Disse ainda que este 

problema pode ter que passar pela Assembleia da República, para além do Governo. Quanto à comissão, 

tem que ser elaborado um texto e deliberar-se-á sobre o mesmo. Ainda em relação ao aluno de matemática, 

o senhor vereador sugeriu que fosse criado um prémio com o nome do aluno que pudesse ser atribuído 

quando outros jovens consigam esses méritos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor presidente colocou a votação os votos de louvor e as moções apresentadas. --------------------  

 -------- Voto de louvor a Francisco Tuna de Andrade: --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Voto de louvor a Iara Rocha: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Moção sobre os centros de saúde na senhora da hora: --------------------------------------------------------------  

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

 -------- Moção sobre o arranque do ano letivo 2014/2015: ---------------------------------------------------------------------  

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

 -------- A abstenção pertenceu ao senhor vereador José Pedro Silva Rodrigues. ---------------------------------------  

 -------- Pelo senhor vereador José Pedro Silva Rodrigues foi apresentada a seguinte declaração de voto: “A 

CDU votou favoravelmente os dois primeiros pontos e absteve-se no terceiro ponto desta moção porque 

concorda que “por razões externas às escolas e da responsabilidade exclusiva do Ministério da Educação e 

Ciência, se verificam graves insuficiências em todas as organizações educativas do concelho que impedem 

e /ou condicionam o acesso à escola por parte de crianças e jovens” e não concorda que a reivindicação de 
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“medidas para impedir que estas situações se repitam” esteja associada ao “reforço da autonomia das 

escolas e dos agrupamentos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Estas situações só se evitam se o Ministério da Educação e Ciência cumprir com a sua missão de 

assegurar competentemente o funcionamento da Escola Pública e garantindo a sua coesão, identificando 

os recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento da função constitucional. --------------------------  

 ------- O que aconteceu no arranque deste ano letivo é consequência direta da incompetência do Governo 

aliada a uma sanha descontrolada contra os professores e Escola Pública. --------------------------------------------  

 ------- A formulação do terceiro ponto pode sugerir que o problema do arranque do ano letivo se resolve 

com “reforço da autonomia das escolas e dos agrupamentos”, quando na realidade qualquer decisão que 

conduza à municipalização/privatização do sistema de ensino só levará a que a Educação funcione a várias 

velocidades, acentuando a assimetria na concretização de uma função social do Estado fundamental para o 

desenvolvimento do País e dificultando a acesso a todas as crianças e jovens em condições de igualdade.” -  

 ------- Por último, o senhor presidente convidou os senhores vereadores a participarem numa visita ao 

concelho a realizar no dia 11 de outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

II 

ORDEM DO DIA 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE SETEMBRO, 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 seis de outubro de dois mil 

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

 ------- Operações orçamentais: nove milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e 

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

 ------- Operações de tesouraria: três milhões, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois 

euros e dezanove cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

3. VOTO DE LOUVOR - GRUPO DESPORTIVO DIAS FERREIRA 

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

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

participou na discussão e votação desta proposta. ----------------------------------------------------------------------------  



4. PARECERES PRÉVIOS: 

4.1. RESTAURO DA ÂNCORA DOS FINAIS DO SÉCULO XVI ENCONTRADA AO LARGO DE 

LEIXÕES 

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

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

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

participou na discussão e votação desta proposta. -----------------------------------------------------------------------------  

4.2. PEÇA DE TEATRO "BREVIÁRIO GOTA D'ÁGUA" - 8 A 19 DE OUTUBRO DE 2014 – SPOT 

PUBLICITÁRIO 

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

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

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

participou na discussão e votação desta proposta. -----------------------------------------------------------------------------  

4.3. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LUZ PARA O CTCN (INÍCIO 17 DE DEZEMBRO DE 2014) - 11 

MESES 

 -------- 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. ------------------------  

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

participou na discussão e votação desta proposta. -----------------------------------------------------------------------------  

5. EXPROPRIAÇÕES: 

5.1. PROC. 28819/14/SJ – PARCELA Nº 3 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, maioria, com um voto contra: 1 - submeter a presente proposta à 

Assembleia Municipal para aprovação da aquisição da parcela 3, necessária a execução do 

empreendimento “Mobilidade em Matosinhos: Av. Mário Brito”,  com a área corrigida de 68 m2, pelo valor 

 total de 4.700,00€ (quatro mil e setecentos euros), previsto no relatório de avaliação do perito, e 

autorização da despesa no valor de 850,00€ (oitocentos e cinquenta euros), relativa ao montante em falta a 

cabimentar, por se tratar de aquisição de imóvel, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013, de 12 de Setembro (RJAL). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

participou na discussão e votação desta proposta. -----------------------------------------------------------------------------  
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5.2. PROC. 28819/14SJ - PARCELA Nº 28 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, submeter a presente proposta à 

Assembleia Municipal para autorização da aquisição da parcela 28, necessária à execução do 

empreendimento "Av. Mário Brito-Requalificação", pelo valor  total de 3.290.00€ (três mil, duzentos e 

noventa euros), e autorização da despesa no valor de 1.000,00€ (mil euros), relativa ao montante em falta a 

cabimentar, por se tratar de aquisição de imóvel, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013, de 12 de Setembro (RJAL). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

participou na discussão e votação desta proposta. ----------------------------------------------------------------------------  

6. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES DO S.I.G.M.A. Nº 

105/2001 E RESPETIVAS ADENDAS PARA O PERÍODO DE 07-11-2014 A 06-11-2015. 

 ------- 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. -----------------------  

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

participou na discussão e votação desta proposta. ----------------------------------------------------------------------------  

7. APROVAÇÃO DA MINUTA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS N.º 1/2012, PARA EFEITOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO PRAIA NOVA, NA MARGINAL DE MATOSINHOS 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta de contrato a celebrar 

entre o Município de Matosinhos e a empresa Prestibel - Empresa de Segurança, S.A.. ----------------------------  

8. AQUISIÇÃO DE UM FOGO TIPO T2 NO CONJUNTO HABITACIONAL DA PONTE DO 

CARRO, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E GUIFÕES 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção: 1 - adquirir à Sedengil uma fração 

de tipologia T2, no conjunto Habitacional Ponte do Carro, com uma área de 85,13 m2, com vista ao 

realojamento do arrendatário habitacional que se encontra em casa térrea, destinada a ser demolida, 

edificada no lote de terreno n.º 46 que foi doado ao Município pela SEDENGIL, e cujo contrato de doação foi 

já celebrada em 19 de setembro de 2014; 2 – homologar a ata da Comissão de Avaliação de Imóveis e de 

Propriedade Urbana Rustica que atribuiu ao imóvel em causa um valor de 30.000,00€. ----------------------------  

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



9. CEDÊNCIA, EM REGIME DE COMODATO, DA FRAÇÃO “A” DO PRÉDIO SITO NA RUA 

DA LOMBA, Nº 34, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, LEÇA DO BALIO E 

GUIFÕES 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar: 1 - a cedência, em regime de comodato, da 

fração “A” na rua da Lomba, nº 34, na união das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões, ao Centro 

Cultural e de Solidariedade Social de Guifões, contígua às instalações no nº 44 da rua da Lomba, onde já se 

encontram em funcionamento as valências de Centro de Convívio e Centro de Dia daquela mesma 

entidade, pelo período de 2 anos, renovável por iguais períodos, nos termos da informação dos serviços; 2 - 

a minuta do contrato de comodato a celebrar. -----------------------------------------------------------------------------------  

10. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO DE DIRIGENTE 

INTERMÉDIO DE 2.º GRAU - GABINETE DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções e um voto contra: 1 – aprovar a 

abertura do procedimento concursal para provimento de um dirigente intermédio de 2.º grau para a unidade 

orgânica Gabinete de Tecnologias de Informação; 2 – submeter à Assembleia Municipal a proposta de 

designação dos membros do júri do respetivo procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Ernesto Augusto Jorge Páscoa e Vasco Jorge Oliveira de Pinho e o voto contra pertenceu ao senhor 

vereador Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -------------------------------------------------------------------------------  

 

11. ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS: 

11.1. URBAN EVENTS UNIPESSOAL, LDA - RATIFICAÇÃO 

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

11.2. A ANSUPP - ACADEMIA NACIONAL DE SUP PORTUGUESA - RATIFICAÇÃO 

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

12. MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O CINE-TEATRO CONSTANTINO NERY 2014/ 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO REMUNERATÓRIA 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------   
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13. ADESÃO DO MUNICÍPIO DE MATOSINHOS À ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE CIDADES, 

INSTITUIÇÕES E ESCOLAS DE SEGUNDA OPORTUNIDADE – E2C EUROPE 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Matosinhos à 

Associação Europeia de Cidades, Instituições e Escolas de Segunda Oportunidade – E2C Europe. ------------  

14. COMUNICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO 

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTÃO ESCOLAR, PELO VALOR DE 4998,00€, A QUE 

ACRESCE O IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR  

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

15. MATOSINHOSHABIT, E.M.: 

15.1. PROCESSOS JUDICIAIS DE ENTREGA DE IMÓVEIS – NÃO PAGAMENTO DE RENDA 

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

15.2. PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO - APROVAÇÃO DE NOVAS 

CANDIDATURAS AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO – INICIO DE 

APOIO A OUTUBRO DE 2014 

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

16. RENOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO/A LOCAL PARA A IGUALDADE E DE EQUIPA DE 

APOIO AO CONSELHEIRO/A 

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

Renomeação de Conselheiro/a Local para a Igualdade e de Equipa de Apoio ao Conselheiro/a, nos termos 

do Protocolo celebrado, a 13 de Maio de 2009, entre a Câmara Municipal de Matosinhos e a Comissão para 

a Cidadania e Igualdade de Género. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

17. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

17.1. LEVANTE COOPERATIVA DE ENSINO E CULTURA, CRL - 35.000,00€ 

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

17.2. PLANO GERONTOLÓGICO DE MATOSINHOS: ASSOCIAÇÃO CULTURAL SENHOR DO 

PADRÃO - UNIVERSIDADE SÉNIOR FLORBELA ESPANCA - €3.000,00 

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



17.3. CLUBE DE DESPORTO C+S DE LAVRA - 3.000,00€ 

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

18. ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23 SETEMBRO 2014/ PROPOSTA DE 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS E O SPORT 

CLUBE DO PORTO – SECÇÃO DE VELA 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apropriar a informação dos serviços e aprovar o 

contrato-programa a celebrar entre o Município de Matosinhos e o Sport Clube do Porto - Secção de Vela. ---  

19. PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – PROCESSO 

5/05 LOTE – REQ. JOAQUIM ANTÓNIO PEREIRA SANTOS – RUA DE CIDRES C/RUA DO 

GATANHAL, DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PERAFITA, LAVRA E SANTA CRUZ DO 

BISPO 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção, homologar o auto de receção 

provisória das obras de urbanização do processo nº 5/05 Lote, cujo requerente é Joaquim António Pereira 

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

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

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

na votação dos restantes pontos da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------  

20. RATIFICAÇÃO DOS DESPACHOS EFETUADOS PELO EXMO. SR. PRESIDENTE PARA 

APROVAÇÃO DAS LISTAS DE ERROS E OMISSÕES APRESENTADAS PELOS 

INTERESSADOS A DIVERSAS EMPREITADAS 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com uma abstenção, ratificar os despachos do senhor 

presidente relativos à aprovação das listas de erros e omissões apresentadas pelos interessados, a várias 

empreitadas que se encontram a decorrer, nos termos da informação dos serviços. ---------------------------------  

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

21. AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS 

PÚBLICOS PARA A EMPREITADA DE: MOBILIDADE EM MATOSINHOS: BROADWAY 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – aprovar o projeto da Broadway com a inclusão 

da passadeira elevada no cruzamento da Rua Brito Capelo com a Rua Sousa Aroso; 2 - aprovar a abertura 

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

empreitada “Matosinhos em Mobilidade: Broadway”, pelo valor estimado de 188.600,00€ (cento e oitenta e 

oito mil e seiscentos euros) e prazo de execução de três meses; 3 – aprovar as peças do concurso; 4 - 

nomear o júri proposto, nos termos da informação dos serviços. -----------------------------------------------------------  
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 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador Fernando Manuel da Silva Alves da Rocha pelo que não 

participou na discussão e votação desta proposta. ----------------------------------------------------------------------------  

22. APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DA EMPREITADA: REABILITAÇÃO DOS 

EDIFICIOS DO CONJUNTO HABITACIONAL DA FUNDAÇÃO SALAZAR C/ ENTRADAS 

NºS 28 E 32- CUSTÓIAS 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta de contrato a celebrar 

entre o Município de Matosinhos e a sociedade Pedrifiel, Lda.. ------------------------------------------------------------  

 ------- Ausentou-se da sala o senhor vereador Fernando Manuel da Silva Alves da Rocha pelo que não 

participou na discussão e votação desta proposta. ----------------------------------------------------------------------------  

23. ADJUDICAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO MERCADO 

LIBERALIZADO DE ELETRICIDADE PARA OS LOCAIS DE CONSUMO DO MUNICÍPIO 

DE MATOSINHOS ABASTECIDOS EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – aprovar o relatório final de análise de propostas; 

2 – adjudicar o procedimento de “Fornecimento energia elétrica a instalações em BTN (P<=41,4KVA)” ao 

concorrente ''EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A.'' pela importância de 803.534€ (oitocentos 

e três mil quinhentos e trinta e quatro euros) ao qual acresce o valor do IVA; 3 – dispensar a audiência do 

interessado, uma vez que os elementos constantes do procedimento conduzem a uma decisão favorável ao 

mesmo, ao abrigo do artigo 103º, do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------  

24. APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TANATÓRIO - CEMITÉRIO 

MUNICIPAL N.º 2 DE MATOSINHOS (SENDIM) 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta de contrato a celebrar 

entre o Município de Matosinhos e a Sociedade Ecogaya – Gestão e Valorização Ambiental, S.A.. -------------  

25. REVISÕES DE PREÇOS: 

25.1. “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” – SUMA (MATOSINHOS) - SERVIÇOS 

URBANOS S.A. 

25.1.1. CONTRATO INICIAL 16/2000 - 51ª REVISÃO COM ÍNDICES PROVISÓRIOS/DEZEMBRO DE 

2013 - FATURA DE JULHO E AGOSTO 2014 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra, apropriar a informação dos 

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



 -------- Os votos contra pertenceram aos senhores vereadores Ernesto Augusto Jorge Páscoa, Vasco Jorge 

Oliveira de Pinho e Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------------------------------------------------  

25.1.2. CONTRATO 08/2004 – 44.ª REVISÃO COM ÍNDICES PROVISÓRIOS/DEZEMBRO DE 2013 - 

FATURA DE JULHO E AGOSTO 2014 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra, apropriar a informação dos 

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

 -------- Os votos contra pertenceram aos senhores vereadores Ernesto Augusto Jorge Páscoa, Vasco Jorge 

Oliveira de Pinho e Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------------------------------------------------  

25.2. 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 – VERDEVISTA - O VERDE A PERDER DE 

VISTA - CONTRATO N.º 9/2007 - 39ª SITUAÇÃO - REVISÃO COM ÍNDICES PROVISÓRIOS/ 

DEZEMBRO DE 2013 - FATURA DE JULHO E AGOSTO DE 2014 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra, apropriar a informação dos 

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

 -------- Os votos contra pertenceram aos senhores vereadores Ernesto Augusto Jorge Páscoa, Vasco Jorge 

Oliveira de Pinho e Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------------------------------------------------  

25.3. REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - "CONTRATO MISTO DE EMPREITADA E FORNECIMENTO 

“PARQUE MONTE DE S. BRÁS” 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra, apropriar a informação dos 

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

 -------- Os votos contra pertenceram aos senhores vereadores Ernesto Augusto Jorge Páscoa, Vasco Jorge 

Oliveira de Pinho e Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. -----------------------------------------------------------------  

26. SUBSIDIOS EM ESPECIE – RATIFICAÇÃO: 

26.1. REPARAÇÃO DA VIATURA DE MATRÍCULA 53-CE-10 

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

dezanove de setembro, que aprovou a presente proposta. ------------------------------------------------------------------  

26.2. MANUTENÇÃO DA VIATURA DE MATRÍCULA 44-98-PX 

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

dezanove de setembro, que aprovou a presente proposta. ------------------------------------------------------------------  
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27. PROJETO “REDES PARA O DESENVOLVIMENTO: EDUCAÇÃO GLOBAL PARA UMA 

COOPERAÇÃO MAIS EFICIENTE 

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Matosinhos ao 

projeto “Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma cooperação mais eficiente”. ---------------  

28. 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. --  


