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ATA N.º 12/2017 

 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E NOVE DE MAIO 

DE MAIO DE DOIS MIL E DESASSETE.  ---------------------------------------------------------  

 ----- Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de 

Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma 

Câmara sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, 

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino 

Manuel Mesquita de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, José Barbosa 

Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos 

Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. ----------  

 ----- Deliberação Nº 115/2017: Aprovação da ata n.º 11/2017 de 15 de maio: Em 

virtude da ata n.º 11/2017 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 15 de maio ter 

sido entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para 

efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação por 

unanimidade. Participaram na votação apenas os membros do órgão executivo que 

estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. -----------------------  

 ----- Deliberação Nº 116/2017: Contrato de locação de um espaço (sala n.º 1.18, 

piso 1) no Fórum de Arte e Cultura de Espinho com Isabel Maria Jesus Lourenço: 

Presente a informação n.º 2132/2017 dos Serviços de Cultura e Museologia, sobre o 

assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e, concordando com a proposta dos Serviços de Cultura e Museologia da 

Câmara Municipal e tendo presente a minuta de contrato de locação, com a qual também 

concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com Isabel 

Maria Jesus Lourenço o “Contrato de Locação de um espaço (sala n.º 1.18, piso 1) no 

Fórum de Arte e Cultura de Espinho”, para efeitos de utilização exclusivamente como 

espaço de trabalho e para realização de aulas e outras atividades letivas (incluindo 
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ensaios) no âmbito da exploração e funcionamento da “Escola de Ballet Isabel Lourenço”, 

de acordo com as cláusulas e termos nele fixados, pelo preço mensal de 350,00 € 

(trezentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 117/2017: Protocolo de Colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho 

para a época 2016/2017: Presente a informação n.º 2198/2017 da Divisão de Desporto, 

sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima referida e a 

proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação de Futebol Popular 

do Concelho de Espinho o referido “Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de 

Espinho e a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho para a época 

2016/2017”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 118/2017: Atribuição de subsídio – CINANIMA: Presente a 

informação n.º 2145/2017 dos Serviços de Cultura e Museologia, sobre o assunto em 

título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor 

de 20 000,00€ (vinte mil euros) à NASCENTE - Cooperativa de Acção Cultural, C.R.L. 

entidade responsável pela organização do CINANIMA, edição de 2017. -----------------------  

 ----- Deliberação Nº 119/2017: Atribuição de Subsídio ao Targa Clube para apoio 

à Realização dos Rallies “Casino de Espinho” e “Casino de Espinho de 

Regularidade Histórica”: Presente a informação n.º 2187/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Targa Clube um subsídio para apoio à realização dos Rallies 

“Casino de Espinho” e “Casino de Espinho de Regularidade Histórica” no montante de 12 

000,00 euros (doze mil euros). ------------------------------------------------------------------  
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 ----- Deliberação Nº 120/2017: Pedido de indemnização – Acidente na via pública 

– Maria Emanuel Aires Senos Menício: Presente a informação n.º 2188/2017 da Divisão 

de Obras Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a 

fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pagamento no valor de 218,64 € (duzentos e dezoito euros e sessenta e quatro cêntimos), 

referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Citroen de matrícula 

55-MU-10, propriedade de Maria Emanuel Aires Senos Menício portadora do NIF 185 775 

896, quando circulava no sentido nascente-poente e procedente da A29 na aproximação da 

rotunda da Rua 19 com a variante da Rua 19 e da Rua da Guimbra.--------------------------  

 ----- Deliberação Nº 121/2017: Festa de Nossa Senhora do Mar - Ocupação da via 

pública: Presente a informação n.º 2193/2017 da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica 

a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Mar para ocupação dos passeios da 

via pública, com o propósito de instalar vendedores ambulantes na referida festa que se 

realizará de 3 a 7 de agosto de 2017. -----------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 122/2017: Homenagem aos ex-Combatentes do 

BAT.CAÇ.770: Presente a informação n.º 2075/2017 da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica 

a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido da Comissão Coordenadora de Convívio de ex-Combatentes do BAT.CAÇ.770, 

para efetuar uma concentração na Praça Dr. José Oliveira Salvador, no próximo dia 3 de 

junho de 2017, a partir das 10h30m, visando uma homenagem aos ex-militares que 

tombaram ao serviço da Pátria, com a presença de uma seção de tropas do Regimento de 

Engenharia n.º 3, rumando de seguida para a Praceta Combatentes da Grande Guerra. ----  

 ----- Deliberação Nº 123/2017: Procissão de Velas – Condicionamento/Corte de 

ruas ao trânsito: Presente a informação n.º 2202/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na 
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mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, autorizar o pedido do Pároco João de Deus Costa Jorge da Igreja Paroquial 

de Anta para ocupação da via pública e interrupção do trânsito nas seguintes ruas: Largo 

da Capela de Nossa Senhora dos Altos Céus, Rua de Esmojães, Rua da Guimbra, Rua da 

Tuna de Anta e Rua de S. Martinho ao Largo da Igreja Paroquial de Anta, no próximo dia 

31 de maio de 2017, pelas 21h30m, para realização da procissão de velas em honra de 

Nossa Senhora. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 124/2017: Procissão de Velas – Condicionamento/Corte de 

ruas ao trânsito – ratificação de despacho: Presente a informação n.º 2205/2017 da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 

documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 

11/05/2017 que autorizou o pedido do Pároco João de Deus Costa Jorge, da Igreja 

Paroquial de Anta para ocupação da via pública bem como o corte ou condicionamento do 

trânsito em algumas ruas da Freguesia de Anta e Guetim, de acordo com o percurso 

indicado no e-mail rececionado no dia 11 de maio, para realização da procissão de velas no 

dia 13 de maio de 2017, pelas 21h30m. --------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 125/2017: Procissão Religiosa – ocupação da via pública – 

ratificação de despacho: Presente a informação n.º 2212/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na 

mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 17/05/2017 que 

autorizou o pedido do Pároco Manuel António Alves da Silva, da Paróquia de S. Tiago de 

Silvalde para ocupação da via pública em algumas ruas do Bairro Piscatório e Marinha, para 

realização da Procissão Religiosa nos dias 27 e 28 de maio (sexta-feira e sábado) com 

início às 21.00 horas, de acordo com o percurso indicado no ofício da Paróquia. -------------  

 ----- Deliberação Nº 126/2017: Aprovação do projeto de arquitetura para 

ampliação do estabelecimento industrial COTESI: Presente a informação n.º 

2136/2017 da Divisão de Obras Particulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, 

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
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processo em papel na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura para 

ampliação do estabelecimento industrial COTESI, nos termos da informação técnica da 

DOPL de 15/05/2017, condicionado ao cumprimento dos pontos seguintes: A apresentação 

dos projetos de especialidade, incluindo projetos de arranjos exteriores e de segurança 

contra o risco de incêndios no prazo de 6 meses; O pagamento da compensação devida, no 

valor de 634,40 €, nos termos da informação anexa, até à emissão do alvará de edificação.   

 ----- Resumo diário de tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 22 de 

maio de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o 

saldo da gerência de 2016 no valor de quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito 

cêntimos): dois milhões duzentos e quinze mil setecentos e trinta e sete euros e sessenta e 

dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e setenta e seis mil e 

cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 22 

de maio do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e oito milhões 

oitocentos e dezasseis mil novecentos e quarenta e quatro euros e vinte e três cêntimos, 

tendo sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no valor de sete milhões seiscentos e 

setenta e cinco mil quinhentos e sessenta e nove euros e sessenta cêntimos. ---------------  

 ----- Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do n.º 4 do art.º 49.º da 

Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que aprova o OE 2017: A Câmara tomou 

conhecimento de todos os contratos de aquisição de serviços de 10 a 23 de maio de 2017, 

nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. --------------  

 ----- Regimento de Engenharia N.º 3 – Agradecimento: A Câmara tomou 

conhecimento do ofício do Regimento de Engenharia N.º 3, a agradecer a colaboração e 

presença da Autarquia na cerimónia militar comemorativa do 41.º Aniversário da unidade 

que ocorreu no passado dia 4 de maio de 2017. -----------------------------------------------  

 ----- Liga dos Combatentes Núcleo de Espinho – Agradecimento: A Câmara tomou 

conhecimento do ofício recebido pelo Presidente da Direção José Coelho Ganilho Henriques, 

a agradecer a cedência das instalações do Fórum de Arte e Cultura de Espinho, quando do 

91.º Aniversário do Núcleo de Espinho. Agradece ainda a disponibilidade e a contribuição 

do Sr. Dr. Armando Bounçon e dos funcionários do museu. -----------------------------------  
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 ----- Cerciespinho - Voto de Louvor: A Câmara tomou conhecimento do ofício do 

Presidente da Assembleia Geral da Cerciespinho – Cooperativa Educação e Reabilitação do 

Cidadão Inadaptado, CRL a informar que, em Assembleia Geral realizada a 31 de março de 

2017, e por proposta do Conselho de Administração daquela Cooperativa, a Câmara 

Municipal, na pessoa do seu Presidente Dr. Pinto Moreira, foi distinguido com um voto de 

louvor. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Cerciespinho - Voto de Agradecimento: A Câmara tomou conhecimento do ofício 

do Presidente da Assembleia Geral da Cerciespinho – Cooperativa Educação e Reabilitação 

do Cidadão Inadaptado, CRL a informar que, em Assembleia Geral realizada a 31 de março 

de 2017, e por proposta do Conselho de Administração daquela Cooperativa, o Eng.º Sá e 

à Dra. Ana Loureiro, foram distinguidos com um voto de agradecimento. --------------------  

 ----- Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor Presidente deu 

conhecimento à Câmara de diversas diligências que efetuou no âmbito das competências 

que lhe estão confiadas. -------------------------------------------------------------------------   

 ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deliberações tomadas 

na presente reunião, a fim de terem execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------  

 ----- E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor 

Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo que a subscreveu. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal  _________________________ 

A Secretária da Câmara  _________________________________ 

 


