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ATA N.º 11/2018 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CINCO DE JUNHO DE 

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

 ----- Aos cinco dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, conforme edital n.º 

18/2018, de 25 de maio, 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, Quirino Manuel Mesquita 

de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis. Faltou, por motivo 

justificado, a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e Silva. 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 88/2018: Aprovação da ata n.º 10/2018 de 21 de maio: Em 

virtude da ata n.º 10/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 21 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 

maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS. Participaram na votação apenas os 

membros do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata 

em apreciação. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores do Partido Socialista votaram contra o Ponto 1, aprovação da ata, porque omite 

deliberadamente as intervenções dos vereadores do PS, nomeadamente no período antes 

da ordem do dia que passo a transcrever “ Fomos informados que os serviços de apoio à 

vereação não nos fizeram chegar um convite que nos foi endereçado por uma instituição do 

concelho, infelizmente receamos não se tratar de um caso isolado. Contactamos a Senhora 

Dona Isaura no sentido de obtermos alguns esclarecimentos. Aproveitamos a oportunidade 

também para questionar sobre o motivo dos Vereadores do PS não serem convidados a 

participar nos eventos organizados pela Camara? Por exemplo “Conversas ao Quadrado”, 

que decorreu na ultima sexta-feira, uma vez que outros autarcas foram convidados. 

Posteriormente sem termos solicitado, fomos telefonicamente contactados, pelo GAP, de 
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uma forma que consideremos inaceitável, desrespeitosa e insultuosa. “…e por isso violador 

do dever de respeito que é sempre devido, e nomeadamente o dever de correção …” Após 

ter emitido uma informação errada e imprecisa, de forma grosseira e sem respeitar as 

regras básicas mínimas de boa educação, desligou a chamada. Este telefonema foi feito a 

um autarca eleito, vereador da CME. Não nos parece que nenhum funcionário, e muito 

menos os nomeados políticos devam estar isentos de regras. Lamentamos, a concordância, 

aprovação e subscrição do atual executivo perante os factos reportados. Os vereadores do 

Partido Socialista, repudiam com toda a veemência, este tipo de comportamentos e postura 

reveladora de ausência de cultura democrática. Consideramos o comportamento do atual 

executivo, desrespeitoso e atentatório das mais elementares regras de boa educação, da 

ética, cordialidade e saudável convivência entre autarcas eleitos e instituições politicas com 

grandes responsabilidades no concelho de Espinho, que deveriam fazer um esforço 

constante de reforçar as suas relações institucionais e de colaboração política.“ -------------  

 ----- Deliberação Nº 89/2018: 45º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – 

Homenageados: Presente a informação n.º 867/2018 do Executivo Municipal, 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, agraciar com o Reconhecimento 

Público e Homenagem a Associação Académica de Espinho, atribuir a Medalha de Honra e 

Titulo de Cidadão de Espinho a Mário Augusto da Rocha Pereira e a José Barbosa Mota, 

atribuir o Diploma de Louvor por Distinção e Mérito Jovem Espinhense a Carolina Duarte 

Maia Seabra Amador, Filipe Casimiro da Costa Amorim e ao FAZ Sopa-Farol Ação Social. 

Mais deliberou a Câmara que estas distinções sejam entregues no próximo 16 de Junho de 

2018, na Sessão Solene comemorativa do 45º aniversário da elevação de Espinho a cidade. 

Os Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo 

regimental de 24.00 horas, contudo a mesma não foi apresentada. --------------------------  

 ----- Deliberação Nº 90/2018: Aprovação da realização do «Prémio Literário 

Manuel Laranjeira» – (2.ª edição – 2019) e do respetivo Programa e Regras de 

Participação: Presente a informação n.º 873/2018 da Divisão 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a informação da Divisão de 
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Cultura e Museologia, deliberou, por unanimidade, aprovar a realização do concurso 

«Prémio Literário Manuel Laranjeira» em conjunto com Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Laranjeira, e para efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, parte final da alínea k) e alínea u) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 

locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 

25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o respetivo “Programa e Regras de 

Participação” para a sua 2.ª edição (2019), nos termos dos quais funcionará e se 

organizará a iniciativa em questão, nos termos do proposto pelos serviços. Mais deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar atribuir, ao autor do texto premiado, em cada um dos 

escalões, o seguinte prémio pecuniário, no âmbito da 2.ª edição (2019) do presente 

concurso: Escalão A, no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros); Escalão B, no montante 

de 500,00€ (quinhentos euros). -----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 91/2018: Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal 

de Espinho e a Federação de Basquetebol de Castela e Leão – 2018: Presente a 

informação n.º 839/2018 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 cooperação entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a Federação de Basquetebol de Castela e Leão - 2018.” ----  

 ----- Deliberação Nº 92/2018: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da 

Associação Académica de Espinho para a época de 2017/2018: Presente a 

informação n.º 862/2018 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 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 Académica de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade 

Desportiva da Associação Académica de Espinho para a época de 2017/2018”. --------------  
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 ----- Deliberação Nº 93/2018: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do 

Sporting Clube de Espinho para a época de 2017/2018: Presente a informação n.º 

863/2018 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 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 o 

Sporting Clube de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do 

Sporting Clube de Espinho para a época de 2017/2018”. --------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 94/2018: Protocolo de Colaboração com a Associação de 

Futebol Popular do Concelho de Espinho de Espinho para a época de 2017/2018: 

Presente a informação n.º 864/2018 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 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 com a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho para a época 

de 2017/2018”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 95/2018: Contratos interadministrativos de delegação de 

competências no âmbito da gestão de praias nas freguesias de Espinho, Paramos 

e Silvalde: Presente a informação n.º 844/2018 da Divisão de Serviços Básicos e 

Ambiente, 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 as minutas 

dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Gestão de 

Praias nas Freguesias de Espinho, Paramos e Silvalde, nos termos e para os efeitos do 

disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, ao abrigo da autorização facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 27 

de dezembro de 2017, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para 2018, nos 

termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 da mesma Lei. --------------  
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 ----- Deliberação Nº 96/2018: Atribuição de subsídio ao Centro Social de Paramos 

para apoio à aquisição de uma viatura/unidade móvel adaptada para 

funcionamento do SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à Comunidade): Presente a 

informação n.º 851/2018 da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, 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, com o qual concordou, 

deliberou, por unanimidade, ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais 

– RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 

25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), aprovar a atribuição ao Centro Social 

de Paramos de um subsídio no valor de 36 000,00 € (trinta e seis mil euros) para apoio na 

aquisição de uma viatura (Unidade Móvel adaptada) para assegurar a continuidade do 

funcionamento do SMACTE (com as valências de Equipa de Rua e de Programa de 

Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência no Território de Espinho, PSOBLE), que 

constituiu uma iniciativa de interesse municipal. -----------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 97/2018: Paróquia de Paramos – Pedido de ocupação da via 

pública para realização Procissão de Velas – ratificação de despacho: Presente a 

informação n.º 845/2018 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, ratificar o despacho do Sr. Presidente 

da Câmara que autorizou o pedido da Paróquia de Paramos, representada por António 

Machado Pais, para ocupação da via pública para realização da Procissão de Velas no dia 26 

de maio (sábado) com início às 20h45m e termo às 22.00 horas, de acordo com o percurso 

indicado na carta da Paróquia. -------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 98/2018: Paróquia de Espinho – ocupação da via pública para 

realização para realização da Procissão do Corpo de Deus – ratificação de 

despacho: Presente a informação n.º 866/2018 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 
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arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Reverendo Pároco Artur 

Manuel Monteiro Pinto para ocupação da via pública, para realização da Procissão do Corpo 

de Deus, no dia 31 de maio (quinta-feira) às 11.00 horas, de acordo com o percurso 

indicado na carta da Paróquia. -------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 99/2018: Pedido de autorização de venda em espaço público 

- Campanha Pirilampo Mágico 2018 – ratificação de despacho: Presente a 

informação n.º 848/2018 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, ratificar o despacho do Sr. Presidente 

que autorizou o pedido da Cerciespinho para venda em espaço público no âmbito da 

campanha Pirilampo Mágico 2018, no período de 18 de maio a 10 de junho de 2018. -------  

 ----- Deliberação Nº 100/2018: Pedido ocupação da via pública – Evento Bairro 

com Alegria: Presente a informação n.º 849/2018 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, autorizar 

o pedido apresentado pela Cerciespinho, representada por Lino Alberto Silva Rodrigues, 

para ocupação da via pública para organizar o evento “Bairro com Alegria” que se realizará 

de 14 de junho a 15 de julho de 2018, e tem como objetivo dinamizar cultural e 

recreativamente (concertos musicais, teatro musical, dança, cinema ao ar livre, baile 

popular e transmissão de alguns jogos do mundial de futebol na Rússia) tornando 

recreativo o Bairro da Ponte de Anta e, para tornar possível este evento, pretendem 

montar um palco, instalar uma roulotte e montar uma tenda, no espaço frente à mediateca 

do Centro Comunitário da Ponte de Anta, pelo período do evento. ----------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 

maio 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): dois milhões quatrocentos 

e nove mil trezentos e sessenta e sete euros e oitenta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e cinco euros e 
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três cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 28 de maio do corrente ano, 

foram cabimentadas despesas no valor de vinte e oito milhões novecentos e cinquenta e 

dois mil quatrocentos e trinta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia, no valor de nove milhões oitenta e nove mil 

novecentos e setenta e oito euros e quatro cêntimos. -----------------------------------------  

 ----- 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 42.º Aniversário da unidade 

realizada no dia 4 de maio de 2018. ------------------------------------------------------------  

 ----- 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 Coordenadora Técnica  ___________________________ 


