
CONSELHO METROPOLITANO DO PORTO 
 

EDITAL 
 
 
DR. HERMÍNIO LOUREIRO, Presidente do Conselho Metro politano do Porto, 
 
 
FAZ SABER, em cumprimento do disposto no artigo 56º. do Anexo I da Lei nº. 75/2013, de 12 
de Setembro, aplicado por força do disposto no artigo 104º. da citada Lei,  que, na reunião do 
Conselho Metropolitano do Porto, realizada em 31 de janeiro de 2014,  nos Paços do 
Concelho de Espinho,  foram tomadas as seguintes deliberações: 
 
 
Período da Ordem do Dia: 
 
1. Ata da reunião do Conselho Metropolitano do Porto de 20 de dezembro de 2013: 

Aprovada, por maioria, com 1 abstenção  do Município do Porto, dado não ter estado presente 
naquela reunião. 

2. Proposta a submeter ao Conselho Metropolitano de 1ª Alteração ao Orçamento da AMP 
para 2014: 
 

Aprovada, por unanimidade. 

3. Proposta de Programa Metropolitano de Emergência Social da Área Metropolitana do 
Porto: 

 
Aprovada, por unanimidade. 

4. Regulamento para o pagamento da contribuição financeira dos Municípios para o 
Funcionamento da Área Metropolitana do Porto: 

 
Aprovado, por unanimidade. 

5. PRIMUS, EMT,SA - Proposta de indicação dos órgãos sociais para o mandato de 2014-
2018 e designação do representante da AMP na Assembleia Geral: 

Adiada, para a próxima reunião. 

6. Prejuízos decorrentes das intempéries: 

Aprovado, por unanimidade, realizar um levantamento , em todos os Municípios da AMP, 
dos prejuízos causados pelas intempéries, em bens p úblicos e privados, a fim do 
Conselho Metropolitano sensibilizar o Governo para implementação de mecanismos 
excecionais aos Municípios, para poderem resolver o s prejuízos causados.  

 

 



7. Mobilidade na Área Metropolitana do Porto: 

O Presidente do Conselho Metropolitano deu nota do conteúdo da reunião que a Direção 
teve com o Senhor Secretário de Estado dos Transpor tes e Obras Públicas, Dr. Sérgio 
Monteiro. A este propósito foi igualmente referido que estava em discussão pública o 
“Relatório sobre as Infraestruturas de Elevado Valo r Acrescentado”, tendo ficado 
decidido que a AMP participasse na referida discuss ão pública. 
 
8. Lei das 40 horas de trabalho semanais para os trabalhadores em funções públicas: 

Aprovado, por unanimidade, solicitar ao Governo que  clarifique definitivamente qual o 
horário de trabalho semanal para os trabalhadores d as Autarquias Locais, perante a 
diversidade de situações decorrentes dos acordos co letivos de trabalho com os 
sindicatos. 

9. QREN – Contratualização: 

Foi feito o ponto de situação. 

10. Estudo do “Plano Estratégico de Base Territorial – AMP 2020” - ponto situação -  JPQ – 
Consultores: 

Foi feito o ponto de situação. 

11. Outros assuntos de interesse: 
 

- ANMP – pedido de designação de 2 representantes e 2 suplentes dos Municípios para a 
Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto: 

 
Aprovado por unanimidade, a designação: 
 
Efetivos: Presidentes das Câmaras Municipais de Gon domar e da Trofa; 
Suplentes: Presidentes das Câmaras Municipais de Va longo e de Paredes. 
 

-  Marcação de reunião com a Administração da ANA: 
 

Foi dado conhecimento que estava marcada a data da reunião da Direção do Conselho 
Metropolitano com a Administração da ANA, para o pr óximo dia 10 de fevereiro, na Sede 
da AMP. 
 

- Protocolo com o Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do Porto: 
 

Foi feito o ponto de situação. 
 
 
 
 
 
 



Para constar e produzir os devidos efeitos legais publica-se o presente edital no sítio da Internet 
da AMP e num Jornal regional, nos termos da Lei. 
 
 
Porto, 4 de fevereiro de 2014. 
 
 

O Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, 

 
 

(Dr. Hermínio Loureiro)  


