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ATA N.º 09/2018 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE DE MAIO DE 

DOIS MIL E DEZOITO.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos sete dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, 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, Maria de Lurdes Santos 

Ganicho, Carlos Nuno Lacerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por 

motivo, justificado os Senhores Vereadores Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Ana Paula 

Africano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 69/2018: Aprovação da ata n.º 8/2018 de 23 de abril: Em 

virtude da ata n.º 8/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 23 de abril 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 70/2018: Concurso Público para Empreitada de Obras 

Públicas de “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 DE ESPINHO” – 

Ratificação da decisão proferida pelo Sr. Presidente da Câmara, em 30 de abril de 

2018, referente à pronúncia sobre Listas de Erros e Omissões, suprimento e 

retificação do Caderno de Encargos: Presente a informação n.º 681/2018 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 com 3 

votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, no âmbito do 

procedimento para a execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 

N.º 2 DE ESPINHO”, ratificar as decisões de aprovar a Lista de Erros e Omissões 
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identificados pelos interessados e aceites pelo Júri, aprovar os termos do suprimento 

daqueles erros e omissões que foram aceites e aprovar a retificação do “Mapa de 

Quantidades” (anexo designado de “Mapa de quantidades apos lista EO”) e do Pormenor de 

Execução do lambrim/espaldar (artigos 7.2.2 e 7.2.3), uma vez que não implicam 

alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento nem são passíveis de 

alterar o preço base inicialmente definido, conforme análise do Júri (cf. informação de 

30/04/2018 (registo n.º I, CP, 253/2018), proferida pelo Sr. Presidente da Câmara em 30 

de abril de 2018 (cf. Despacho CP N.º 35/2018), ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua redação em vigor), cuja competência 

pertence à Câmara Municipal de Espinho, enquanto órgão competente para a decisão de 

contratar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 71/2018: Protocolo de colaboração entre o Município de 

Espinho e a IFBB Portugal – Federação Lusa de Cultura Física: Presente a 

informação n.º 668/2018 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 o 

Município de Espinho e a IFBB Portugal – Federação Lusa de Cultura Física”. ----------------  

 ----- Deliberação Nº 72/2018: Hasta pública para exploração de 3 quiosques para 

venda de gelados na esplanada à beira mar – 2018: Presente a informação n.º 

687/2018 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, aprovar a minuta do Programa e Condições de 

hasta pública para atribuição, a título precário, da exploração económica de três quiosques 

destinados à venda de gelados a instalar na esplanada à beira-mar. Mais deliberou a 

Câmara, designar, desde já, os Srs. Vereadores Quirino de Jesus, Lurdes Ganicho e Nuno 

Lacerda, para integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, no 

dia 21/05/2018 com início às 14.30 horas. A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, 

aprovar a alteração ao artigo 3.º do Programa e Condições do procedimento, que a seguir 

se transcreve, proposta pelo Sr. Presidente: “(…) – por questões de imparcialidade, 
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transparência e igualdade de oportunidades, a participação no presente procedimento 

encontra-se vedada às seguintes entidades: a) trabalhadores em funções públicas do 

Município de Espinho (ou colaboradores da autarquia com outros vínculos), seus 

ascendentes e descendentes em primeiro grau, bem como quaisquer pessoas coletivas dos 

quais os mesmos façam parte dos respetivos órgãos sociais; b) Pessoas singulares ou 

coletivas a que se encontre atribuída a exploração económica de espaços municipais 

destinados a estabelecimentos de restauração e bebidas, e ainda seus ascendentes e 

descendentes em primeiro grau, bem como quaisquer pessoas coletivas dos quais os 

mesmos façam parte dos respetivos órgãos sociais: c) Fornecedores do Município de 

Espinho (seja de bens, serviços ou empreitadas) que exerçam atividade económica conexa 

com a atividade objeto do presente procedimento.” --------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 73/2018: Indemnização de danos da viatura 40-63-LA - 

Nelson Lima Maceda: Presente a informação n.º 634/2018 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 176,96 € (cento e setenta e seis euros e noventa e seis cêntimos), 

referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Volkswagen Passat de 

matrícula 40-63-LA propriedade de Nelson Lima Rodrigues Maceda, quando circulava na 

Rua 2 em frente ao n.º 1255 em Espinho -------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 74/2018: Indemnização danos na viatura 12-66-ZA – Andreia 

Tavares: Presente a informação n.º 682/2018 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 

104,34 € (cento e quatro euros e trinta e quatro cêntimos), referente aos prejuízos 

decorrentes dos danos causados na viatura Volkswagen Polo de matrícula 12-66-ZA 

propriedade de Andreia Filipa Madureira Santos Tavares, quando circulava na Rua do 

Calvário em Silvalde. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 75/2018: Pedido de indemnização - Acidente na via pública – 

Joaquim Pereira Alves: Presente a informação n.º 666/2018 da Divisão de Obras 

Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer 
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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 105,57 € (cento e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos), 

referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Honda Civic de 

matrícula 56-48-AH propriedade de Joaquim Pereira Alves, quando circulava na Rua do 

Progresso em frente ao n.º 81 em Anta. --------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 76/2018: Indemnização danos na viatura 46-OU-81 – Luís 

Filipe Aluai: Presente a informação n.º 685/2018 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 

94,60 € (noventa e quatro euros e sessenta cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes 

dos danos causados na viatura BMW 116 D de matrícula 46-OU-81 propriedade de Luís 

Filipe Pereira Aluai, quando circulava na Estrada Nacional 109 junto ao n.º 566 em Silvalde.  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 

abril de 2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o 

saldo da gerência de 2017 no valor de um milhão trezentos e sessenta e três mil 

quinhentos e sessenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos): um milhão setecentos e 

setenta e oito mil quinhentos e treze euros e vinte e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco 

euros e cinquenta e sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 30 abril 

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

oitenta mil seiscentos e vinte e três euros e noventa e seis cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de seis milhões quatrocentos e oitenta e um mil 

oitocentos e catorze euros e cinquenta e quatro cêntimos. ------------------------------------  

 ----- 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. --------------------------------------------------------  
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 ----- 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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo que a subscreveu. ----------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Chefe de Divisão        ___________________________ 


