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ATA N.º 14/2017 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E SEIS DE JUNHO DE 

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

 ----- Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 150/2017: Aprovação da ata nº 13/2017 de 12 de junho: Em virtude 

da ata n.º 13/2017 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 12 de junho 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 151/2017: Renúncia ao direito de superfície sobre terrenos do 

Município para construção do Estádio de Futebol no Parque da Cidade pelo SCE; Proposta 

à Assembleia Municipal para declarar a extinção do direito de superfície nos termos do 

título constitutivo: Presente a informação n.º 2456/2017 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, propor à Assembleia Municipal que – no 

uso da competência prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º, a contrario, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, na redação em vigor) –, delibere, ao abrigo 

do previsto nas disposições conjugadas da alínea a) da cláusula Quinta e da alínea b) da cláusula 

Quarta da “ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE, A FAVOR DO SPORTING 

CLUBE DE ESPINHO, DOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO PARQUE 

DA CIDADE” (outorgada, perante o Notário Privativo da Câmara Municipal de Espinho, em 30 de 

janeiro de 2007, entre o Município de Espinho e Sporting Clube de Espinho), declarar extinto o 

direito de superfície que por aquela via foi constituído a favor do Sporting Clube de Espinho sobre os 
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trinta e um prédios urbanos propriedade do Município em causa (melhor identificados naquela 

escritura pública, cujo teor aqui se dá como transcrito na íntegra para os devidos efeitos), com 

efeitos imediatos e sem direito a qualquer indemnização do superficiário, com a consequente 

reversão dos imóveis em causa para o Município. Mais precisamente, com fundamento no facto de 

Sporting Clube de Espinho não ter promovido a construção do equipamento objeto do direito de 

superfície no prazo fixado para o efeito no título constitutivo, e em face da renúncia ao direito agora 

manifestada pelo superficiário. -----------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 152/2017: Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Espinho e a Academia Maia/Brenha para efeitos da realização do Torneio Internacional 

AMB Volleyball Cup 2017: Presente a informação n.º 2421/2017 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 o documento na mesma referido (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 o “Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a Academia Maia/Brenha para efeitos da realização do Torneio 

Internacional AMB Volleyball Cup 2017”. -------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 153/2017: Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e a 

‘Companha’ de Pesca Artesanal no “Barco-da-arte Xávega – VICKING”, para utilização dos 

Apoios de Pesca Artesanal (Módulo e Espaço Complementar Integrante) celebrado em 21 

de setembro de 2015 com Manuela Maria Machado | Alteração de representantes: Presente 

a informação n.º 2437/2017 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, autorizar a celebração do Averbamento de alteração dos representantes 

no Protocolo de Colaboração para utilização dos Apoios de Pesca Artesanal (Módulo e Espaço 

Complementar Integrante), celebrado em 21 de setembro de 2015, relativo à ‘Companha’ de Pesca 

Artesanal em ‘barco-da-arte Xávega’ – ‘VICKING’ (com o nome atual de ‘RITA E CAROLINA’), 

pertencente aos empresários de pesca marítima - ADELINO DOS SANTOS RIBEIRO e JOÃO PEDRO 

GONÇALVES TORRES TAVARES VENTURA, mantendo-se assim a cooperação e parceria estabelecida 

por via do citado Protocolo de Colaboração, o qual se destinava a apoiar a atividade dos pescadores, 

a comercialização do peixe capturado no concelho e a promoção do turismo e da economia local. ----  

 ----- Deliberação Nº 154/2017: Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de 

Espinho e a Federação de Basquetebol de Castela e Leão – 2017: Presente a informação n.º 

2459/2017 da Divisão de Desporto, sobre o assunto em título, que se dá aqui reproduzida e que fica 

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

“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Federação de Basquetebol de 

Castela e Leão - 2017.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 155/2017: Alienação de um imóvel pertencente ao Município, sito na 

Rua 29, nº 820 – Vão-de-Telhado, Espinho correspondente à Fração “I” do prédio em 

propriedade horizontal sito no gaveto das Ruas 29 e 31 com a Rua 28 em Espinho; Hasta 

Pública: Presente a informação n.º 2461/2017, da Divisão de Gestão Administrativa Financeira e 

Turismo, sobre o assunto em título que se dá aqui 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, concordando com a proposta dos serviços, deliberou, por unanimidade: i. Alienar o 

bem imóvel sito na rua 29 n.º 820, - Vão – de – Telhado pertencente ao Bloco Habitacional do 

Gaveto das ruas 29 e 31 com 28, denominada na respetiva propriedade horizontal como Fração I da 

freguesia e concelho de Espinho, inscrito na matriz predial urbana de Espinho com o artigo n.º 3891 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho sob o n.º 1080/061095, ao abrigo da 

competência prevista na alínea g) no n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

através de procedimento de hasta pública. ii. Fixar o valor base de licitação do imóvel em 

95.000,00€ (noventa e cinco mil euros) iii. Aprovar as respetivas peças de procedimento de hasta 

pública para o efeito da alienação do imóvel. iv. Fixar o próximo dia 17/07/2017, pelas 15:00 horas, 

na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Espinho (Edifício dos Paços do Concelho) para efeitos 

da realização da hasta pública e respetiva praça. v. Designar o Sr. Vice-Presidente António Vicente 

de Amorim Alves Pinto e os Srs. Vereadores Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Luis Miguel Pereira 

Bernardes dos Santos Neto para integrarem a Comissão que dirigirá a praça e os trabalhos da hasta 

pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 156/2017: Atribuição de subsídio às festas em honra de S. Vicente da 

Idanha 2017: Presente a informação n.º 2449/2017 dos Serviços de Apoio às Coletividades e 

Eventos, 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 a atribuição de 1 000€ (mil 

euros) à Fabrica da Igreja Paroquial de Anta, entidade responsável pela organização das festas em 

honra de S. Vicente da Idanha 2017. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 157/2017: Atribuição de subsídio às festas em honra do S. Pedro 

2017: Presente a informação n.º 2450/2017 dos Serviços de Apoio às Coletividades e Eventos, 

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 
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conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 6.000€ (seis mil euros) à 

Comissão de Festas do S. Pedro, entidade responsável pela organização das festas do S. Pedro 

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 158/2017: Utilização gratuita da Piscina Solário Atlântico no âmbito 

dos tempos livres para pessoas com deficiência da CERCIESPINHO: Presente a informação 

n.º 2435/2017 da Divisão de Desporto, sobre o assunto em título que se dá aqui reproduzida e que 

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

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima referida, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a utilização gratuita da piscina Solário Atlântico pela CERCIESPINHO, nos dias 

6, 13 e 20 de julho, das 10 às 16h, para um grupo de 9 pessoas. ---------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 159/2017: FEST - Ocupação do espaço Público - ratificação de 

despacho: Presente a informação n.º 2446/2017 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 Municipal datado de 12/06/2017 que autorizou o FEST - Festival Novos Realizadores | Novo 

Cinema a ocupar o espaço público com dois veículos frente à porta do Centro Multimeios virada para 

a Avenida 24 e outros dois na alameda 8 perto do local onde serão realizadas as atividades do 

Festival, no âmbito da produção do FEST. -----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 160/2017: Casino de Espinho - Ocupação do espaço público: Presente 

a informação n.º 2454/2017 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 Municipal, datado de 

21/06/2017, que autorizou o pedido do Casino de Espinho para ocupação do espaço público com um 

automóvel frente à entrada principal do Casino, de 22 de Junho a 01 de Julho. ------------------------  

 ----- Resumo diário de tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 19 de junho 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 setenta e dois mil cento e setenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos e oitenta mil quinhentos e oitenta euros e sessenta e quatro 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 19 de junho do corrente ano, foram 

cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões oitocentos e cinquenta e dois mil cento e 

vinte e seis euros e setenta cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 

de nove milhões cento e setenta e sete mil trezentos e trinta e seis euros e sessenta cêntimos. ------  
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 ----- 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 08 de junho a 21 de junho de 2017, nos termos dos nºs 4 e 

12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. ---------------------------------------------------  

 ----- Bombeiros Concelho de Espinho - Gabinete de Comando – Agradecimento: A Câmara 

tomou conhecimento do e-mail do Comando dos Bombeiros Concelho de Espinho, datado de 21 de 

junho de 2017, a agradecer todo o apoio dado pelo executivo da Câmara Municipal durante a 

realização das buscas ocorridas na passada semana, salientando a total disponibilidade e 

acompanhamento permanente da Drª Sueli Canelas, elemento basilar, em ligação com os 

psicólogos, família das vítimas e no apoio logístico prestado aos operacionais dos agentes de 

Proteção Civil presentes no teatro de operações. ----------------------------------------------------------  

 ----- 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   _________________________________ 

 


