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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

MUNICIPAL, REALIZADA A VINTE E QUATRO DE

MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE-------------

I 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

II 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 --------- O senhor vice-presidente da Câmara informou que no próximo dia 30 de março, pelas 09h30m, realizar-se-ia 

uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------  

 --------- 1. Densificação da redação das cláusulas segundas das adendas da Repsol e da BP ao protocolo de 7/9/2009 e 

acordo de 9/7/2013; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 2. Adenda ao protocolo de 7/9/2009 e acordo de 14/6/2013 celebrado com Petróleos de Portugal - Petrogal, S.A.;  

 --------- 3. Alteração à estrutura orgânica e organização dos serviços municipais bem como aprovação do respetivo mapa 

de pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Os senhores vereadores consideraram-se desde logo convocados, dispensando as formalidades previstas na lei 

quanto à convocatória das reuniões extraordinárias. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O senhor vice-presidente da Câmara deu a palavra aos senhores vereadores que se inscreveram. --------------------  

 --------- Tomou a palavra o senhor vereador José Pedro Rodrigues para manifestar a sua solidariedade com os 

trabalhadores da Efacec, há um mês em greve, e solidariedade com a justeza das suas reivindicações pelo aumento do 

salário e sublinhando a coragem do seu exemplo. O senhor vereador disse que a luta dos trabalhadores daquela 

empresa exprime a convicção de todos aqueles que rejeitam um país onde quem trabalha conte todos os tostões até ao 

fim do mês - sem aumentos durante anos, com carreiras congeladas - e alguns, poucos, decidam impunemente das 

mordomias para si e para os seus. Daí a posição de solidariedade com a greve que os trabalhadores da Efacec e o 

desafio aos restantes vereadores da Câmara Municipal de Matosinhos para assumir publicamente a mesma posição. ----  

 --------- De seguida, o senhor vereador Pedro da Vinha Costa questionou o Executivo relativamente às obras a decorrer 

na rua de Sendim, nomeadamente a inexistência de placas a assinalar as obras e o prazo para conclusão das obras. 

Colocou ainda uma segunda questão que teria a ver com o Leixões Sport Clube. Disse que o clube seria das 

instituições mais importantes do concelho, ligado por boas e más razões à Câmara de Matosinhos, foi pedido a todos os 

membros do Executivo – numa reunião do Executivo, há uns meses – que fossem reunidos esforços no sentido de, em 

conjunto, arranjarem uma forma de salvar o Leixões – o PS e a CDU também estavam presentes nessa reunião – no 

entanto, deixou de ser informado sobre o que se passava. Surgiram notícias de que o Leixões iria ser vendido a um 

investidor estrangeiro, a Câmara vendeu as ações que tinha na SAD. O Executivo que aprovou há uns tempos atrás a 

alienação das ações, no entanto não se sabe quem as adquiriu. O senhor vereador disse que os membros do Executivo 

tinham todo o direito de saber o ponto de situação, nomeadamente o que se estaria a passar com o clube, a quem 

foram alienadas as ações e se o Leixões SAD tem alguma penhora. A Câmara como – ainda – acionista teria a 

obrigação de saber o que se passa e de informar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O senhor vereador António Parada disse que o Partido Socialista sempre foi contra grandes superfícies, no 

entanto elas continuam a crescer, nomeadamente do lado de Leça da Palmeira, onde está a nascer a Conforama. A 

conjuntura não permite, o momento não é o melhor. Perguntou quais as medidas que a Câmara tem tomado para 

impedir o nascimento destas superfícies, uma vez que o comércio tradicional se deparava cada vez mais com sérias 



dificuldades. Disse também que era preciso que a Câmara desse o seu apoio à Cooperativa Realidade, os quais 

estiveram já reunidos com o senhor vice-presidente no sentido de lhe ser cedido um edifício devoluto. Relativamente à 

questão da Efacec, o Partido Socialista subscreve a tomada de posição do senhor vereador José Pedro Rodrigues, 

porque tudo o que diga respeito ao concelho não pode ser negligenciado. Em relação à rua de Sendim, ainda ninguém 

percebeu o que está a ser feito, a rotunda já foi desfeita pelo menos umas três vezes. Alertou mais uma vez para a 

situação dos semáforos inativos, nomeadamente em Matosinhos e na Senhora da Hora. Em relação ao Leixões, 

questionou qual seria o papel da Câmara, o que é que se estaria a passar e de que forma a Câmara iria preocupar-se 

com a situação do clube. Concluiu dizendo que gostaria que o senhor vice-presidente constatasse no terreno para saber 

se não estaria ali outro Raf Park. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor vereador António Correia Pinto propôs a seguintes atribuições de voto de louvor: -----------------------------  

 -------- Francisco Tuna de Andrade - medalha de ouro na Final das Olimpíadas Portuguesas de Matemática ----------------  

 -------- O aluno do 12º ano, Francisco Tuna de Andrade, da Escola Secundária do Padrão da Légua, conquistou a 

medalha de ouro na Final das Olimpíadas Portuguesas de Matemática, realizadas este domingo em Rio Maior. O 

desempenho deste aluno matosinhense destacou-se do conjunto de 90 alunos que disputaram a final, arrecadando a 

vitória pela quinta vez consecutiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 e medalha de bronze na 55.ª edição das 

Olimpíadas Internacionais de Matemática, realizadas na Cidade do Cabo, África do Sul. -------------------------------------------  

 -------- Para a Sociedade Portuguesa de Matemática, entidade organizadora das 33 edições já realizadas, em parceria 

com o Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, trata-se de “um registo notável na história desta 

competição”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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.   

 -------- Depois deste sucesso, está, certamente, aberto o caminho para conquistas noutras competições internacionais a 

realizar, como por exemplo, as Olimpíadas Internacionais de Matemática, que decorrerão na Tailândia, em Julho, as 

Olimpíadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, marcadas para o mesmo mês em Cabo Verde, e as 

Olimpíadas Ibero-Americanas, que se realizarão no mês de novembro em Porto Rico. ---------------------------------------------  

 -------- Porque este percurso de trabalho e de sucesso é uma honra para a Educação e para Matosinhos, proponho, em 

meu nome e da Câmara Municipal, a atribuição de um Voto de Louvor ao aluno Francisco Tuna de Andrade, para que 

fique, uma vez mais, 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. ------------------------------------  

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

 -------- Bruno Dias da Costa Carvalho - medalha de bronze na 33.ª Edição das Olimpíadas Portuguesas de Matemática -  

 -------- O aluno Bruno Dias da Costa Carvalho, do 11º ano, da Escola Secundária do Padrão da Légua, foi premiado 

com uma medalha de bronze na 33.ª Edição das Olimpíadas Portuguesas de Matemática, realizadas este ano na 

Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, em Rio Maior. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Este sucesso individual digno de realce, a par da medalha de ouro alcançada por outro aluno da Escola 

Secundária do Padrão da Légua, reforçam o mérito e o valor do trabalho desenvolvido pelos alunos e pela escola mas 
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também, o apoio da sua família, amigos e professores, os quais terão certamente contribuído para esta ilustre conquista 

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 

Bruno Dias da Costa Carvalho, 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. ----------------  

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

 --------- O senhor vereador disse ainda que gostaria de renovar a proposta para que fosse encontrada uma forma de, em 

complemento dos votos de louvor, ser reconhecido o mérito escolar destes jovens. --------------------------------------------------  

 --------- O senhor vereador Pedro da Vinha Costa disse que há uns meses atrás, aquando de um voto idêntico, teve a 

oportunidade de sugerir que a Câmara, como forma de homenagear este jovem merecedor – Francisco Tuna – criasse 

um prémio com o seu nome para que fosse atribuído aos jovens que conseguissem estes méritos. -----------------------------  

 --------- A senhora vereadora Joana Felício disse que o prémio Smart Cities foi atribuído ao projeto ambiental de 

Matosinhos, projeto esse que está ligado aos parques do Concelho e que visa a sua monitorização (solo, ar, 

temperatura, etc.). Disse ainda que o projeto tinha um potencial imenso e muito bom e que era bom que estes 

reconhecimentos acontecessem. Cumprimentou ainda todos os técnicos que estiveram envolvidos no projeto. --------------  

 --------- O senhor vice-presidente disse que a Câmara estaria com certeza preocupada com a situação dos 

trabalhadores. Relativamente às obras de Sendim, disse que não sabia o prazo mas pediu aos serviços que 

remetessem essa informação aos senhores vereadores, quanto às placas, elas estariam lá, no entanto poderiam não 

estar visíveis. Em relação ao Leixões, a hasta pública ficou deserta. A Inspeção-Geral de Finanças foi notificada em 31 

de outubro de 2014 da decisão das ações e da hasta pública ficar deserta. O Leixões é importante para o concelho, há 

coisas que compete à Câmara responder, outras não. O senhor vice-presidente disse que, como deveriam entender, 

não teria resposta para todas as questões colocadas. O CEIIA, está a funcionar, pelo que não se entende as alegações 

feitas pelo senhor vereador António Parada. A questão da Cooperativa Realidade, o senhor vice-presidente disse que 

não reuniu com a cooperativa mas sim com o Grupo Desportivo da Cooperativa Realidade, que veio apresentar um 

problema que teria ainda que ser discutido. Quanto às grandes superfícies, seria difícil justificar que iria gerar trabalho 

no Concelho. A Câmara tem estado reunida com os comerciantes (do comércio local) e eles próprios têm noção de que 

as coisas não se resolvem de um dia para o outro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

II 

ORDEM DO DIA 

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 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 vinte e três de março de dois mil e 

quinze que acusavam o seguinte saldo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 --------- Operações orçamentais: seis milhões, trezentos e quinze mil, cento e sessenta e quatro euros e sessenta e dois 

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

 --------- Operações de tesouraria: três milhões, setecentos e noventa e três mil, seiscentos e trinta e oito euros e quinze 

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



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

3. PARECERES PRÉVIOS: 

3.1. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA PATROCÍNIO JUDICIÁRIO - ANTÓNIO SECCA OLIVEIRA 

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

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

3.2. CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO 

MUNICIPAL 

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

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

3.3. ESTUDO DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO ECONÓMICO DE EVENTOS 

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

3.4. EDIFÍCIO DA REAL VINICOLA - FOTOS DA EVOLUÇÃO DA OBRA 

 -------- A Câmara Municipal apropriou a informação dos serviços e deliberou, por maioria, com quatro 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, Vasco Jorge Oliveira de Pinho e Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. --------------------------------------------  

3.5. EDIFÍCIO DA REAL VINICOLA - VÍDEO RECUPERAÇÃO DOS EDIFÍCIOS REAL VINÍCOLA 

 -------- A Câmara Municipal apropriou a informação dos serviços e deliberou, por maioria, com quatro 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, Vasco Jorge Oliveira de Pinho e Pedro José da Vinha Rodrigues Costa. --------------------------------------------  

4. COMUNICAÇÃO DE ADJUDICAÇÕES: 

4.1. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE  

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

4.2. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

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

4.3. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL 

PARA O INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA (INEM) 

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a despesa no valor de 107,78€, nos termos da 

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

6. ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA DO PADRÃO DA LÉGUA/ AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO 

“FARMÁCIA MODERNA” - PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR CESSAÇÃO DE ATIVIDADE 

COMERCIAL 

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

7. AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DESTINADA À VIA ATLÂNTICA I, SITA NA RUA DA 

AGUDELA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PERAFITA, LAVRA E SANTA CRUZ DO BISPO 

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – homologar a ata da Comissão de Avaliação, que atribuiu à 

parcela proposta adquirir o valor de 92,21€/m2, valor idêntico ao fixado pelo perito da lista oficial em parcelas 

contíguas, destinadas à Via Atlântica I; 2 – adquirir a parcela n.º 2, com a área de 30 m2, sita na Rua da Agudela, na 

união das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, pelo montante de 2.766,30€, pela via do direito privado, 

nos termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ISENÇÃO DE TAXAS - CLUBE MINI DE PORTUGAL/ISENÇÃO PAGAMENTO TAXAS 

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

9. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS: 

9.1. ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO/ COMPARTICIPAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE 

“EUROPEAN PARLIAMENT RECREATION” - 200,00€ 

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

9.2. COLETIVIDADES DESPORTIVAS DO CONCELHO - 68.500,00€ 

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

9.3. FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLEIBOL - 40.000,00€ 

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

10. AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE MATOSINHOS – CONTROLO DE URBANISMO – PROC. N.º 18/15-

GUIN – INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS  

 --------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório Final resultante de auditorias sobre a atividade da 

Câmara Municipal e dos serviços do município e deliberou submeter à Assembleia Municipal, para conhecimento, nos 

termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

11. PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – PROC. N.º 524/00 

(ONERED) – CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO, SITO NA RUA JOÃO JOSÉ CACHOFEL, NA UNIÃO DAS 



FREGUESIAS DE S. MAMEDE DE INFESTA E SENHORA DA HORA - REQ: OLIVEIRA TORRES, 

RIBEIRO S.A. 

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

urbanização do processo nº 524/00 ONERED, cujo requerente é Oliveira Torres, Ribeiro S.A., nos termos da 

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

12. PEDIDO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – PROC. N.º 1198/11GU 

(LOUXX), SITO NA TRAVESSA DE SANTANA, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CUSTÓIAS, 

LEÇA DO BALIO E GUIFÕES, REQ: MARIA HELENA MOUTINHO RIBEIRO PINTALHÃO 

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

urbanização do processo nº 1198/11GU (LOUXX), cujo requerente é Maria Helena Moutinho Ribeiro Pintalhão, nos 

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

13. PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. N.º 720/14-GU, SITO NO LARGO DR. FERNANDO 

AROSO Nº 19, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PERAFITA, LAVRA E SANTA CRUZ DO BISPO - 

REQ: MARIA DA SILVA MOREIRA 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 - aprovar a proposta de doação de 22m2 de terreno, a 

integrar o domínio público, para futura concretização do espaço público previsto a nascente do cemitério e regularização 

da praça; 2 - homologar a ata da Comissão de Avaliação de Imóveis e Propriedade Urbana e Rústica, que fixou o valor 

dos 22m2 de terreno em 1.100€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. ALTERAÇÃO AO ESTUDO DE ALINHAMENTOS E CÉRCEAS DO GAVETO DA RUA PARQUE DA 

VILA COM A RUA DOMINGOS BONTEMPO, NA 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 

alteração do estudo de alinhamentos e cérceas para o gaveto da rua Parque de Vila com a rua Domingos Bontempo, 

em Custóias, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------  

15. ARRANJO URBANÍSTICO DA PRAÇA DE LAVRA 

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

16. APROVAÇÃO DA REVISÃO DE PREÇOS N.º 1 (DEFINITIVA) PARA A EMPREITADA: 

MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - OBRAS DO 

SIZA EM LEÇA DA PALMEIRA - REABILITAÇÃO DA CASA DE CHÁ DA BOA NOVA 

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

revisão de preços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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17. APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS DA EMPREITADA: 

ARRANJO URBANISTICO DA PRAÇA DA SENHORA DA HORA 

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 1 – aprovar o relatório final de análise de propostas; 2 – 

adjudicar a empreitada de “Arranjo urbanístico da Praça da Sra. da Hora” à firma ''Completo e Faria - Engenharia e 

Construção S.A.", 528.327,45€ (quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e sete euros e quarenta e cinco 

cêntimos) ao qual acresce o valor do IVA e prazo de execução de seis meses. --------------------------------------------------------  

18. AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS: 

18.1. EMPREITADA DE MOBILIDADE EM MATOSINHOS: RUA ALFREDO CUNHA 

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

Público" para a execução da empreitada de “Mobilidade em Matosinhos: Rua Alfredo Cunha”, pelo valor de 

545.000,00€ (quinhentos e quarenta e cinco mil euros) ao qual acresce o valor do IVA e prazo de execução de dez 

meses; 2 - aprovar as peças do concurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18.2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO DA 

QUALIDADE E COORDENAÇÃO DA SEGURANÇA EM OBRA DA EMPREITADA DE AMBIENTE EM 

MATOSINHOS: ETAR – TRATAMENTO SECUNDÁRIO 

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

Limitado Por Prévia Qualificação" para a prestação de serviços de Aquisição de Serviços de Fiscalização, Gestão da 

Qualidade e Coordenação da Segurança em Obra da Empreitada de Ambiente em Matosinhos: ETAR – Tratamento 

Secundário, pelo valor de 399.740,00€ (trezentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta euros) ao qual acresce o 

valor do IVA e prazo de execução de trinta e três meses; 2 - aprovar as peças do concurso. --------------------------------------  

19. APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DAS EMPREITADAS:  

19.1. VALORIZAR AS PESSOAS: EDUCAÇÃO - EB1/JI PASSOS MANUEL, GUIFÕES 

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, aprovar a prorrogação de prazo de 75 dias, 

com términos da empreitada em 31 de Maio de 2015, para a empreitada "Valorizar as Pessoas: Educação - EB1/JI 

Passos Manuel, Guifões”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

19.2. VALORIZAR AS PESSOAS: EDUCAÇÃO – EB IGREJA VELHA 

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com um voto contra, aprovar a prorrogação de prazo de 75 dias, 

com términos da empreitada em 31 de Maio de 2015, para a empreitada "Valorizar as Pessoas: Educação - EB1/JI da 

Igreja Velha”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



20. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS/RECEÇÕES PROVISÓRIAS E DEFINITIVAS PARA 

AS EMPREITADAS 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear a Comissão de Vistorias/Receções 

provisórias e definitivas, para todas as obras de Investimentos, nos termos da informação dos serviços. ------  

21. 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. --  


