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ATA N.º 12/2018 

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

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

 ----- Aos dezoito dias do mês de junho 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, Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis. Faltaram, por motivo justificado, os Vereadores Carlos Nuno Lacerda Lopes e 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. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que, em 

ata, as únicas transcrições na íntegra de intervenções de vereadores são as suas 

declarações de voto. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 101/2018: Aprovação da ata n.º 11/2018 de 5 de junho: Em 

virtude da ata n.º 11/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 5 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 102/2018: Voto de pesar - Manuel Ferreira Dias: Presente a 

informação n.º 952/2018 do Executivo Municipal, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar em memória de 

Manuel Ferreira Dias. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 103/2018: Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Diversas: Presente a 
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informação n.º 964/2018 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 as minutas dos Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito da Manutenção de Infraestruturas Diversas nas 

Juntas de Freguesia do Concelho de Espinho, 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. ------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 104/2018: Encerramento da Rua 2 ao trânsito: Presente a 

informação n.º 960/2018 do Executivo Municipal, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o encerramento total da circulação de 

trânsito na Rua 2, entre a Rua 23 e a Rua 29, nas condições propostas na informação 

acima referida.------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 105/2018: Aprovação de todas as deliberações contidas no 

relatório final do procedimento por concurso público, para a execução da 

empreitada de obras públicas de Requalificação da Escola Básica N.º 2 de 

Espinho: Presente a informação n.º 940/2018 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, por maioria e abstenção do 

Sr. Vereador do PS Miguel Reis, o seguinte: i. Aprovar o relatório final juntamente com os 

demais documentos que compõem a análise das propostas do procedimento por concurso 

público para a execução da empreitada de obras públicas de “Requalificação da Escola 

Básica N.º 2 de Espinho”. ii. Determinar a adjudicação da empreitada de obras públicas ao 

concorrente PEMI – Construção e Engenharia LDA., pelo preço contratual de 1.374.878,75€ 

(um milhão, trezentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito euros e setenta e 

cinco cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor, de acordo com a retificação 

oficiosa do erro de cálculo da proposta efetuada pelo Júri no seu relatório preliminar, ao 

abrigo do n.º 4 do artigo 72.º do CCP. iii. Determinar o valor da caução em 68.743,94€ 
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(sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e três euros e noventa e quatro cêntimos) a ser 

prestada pelo adjudicatário, correspondente a 5% do preço contratual. iv. Aprovar a 

minuta do contrato (que se anexa), nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 98.º 

do CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 106/2018: Proposta de composição do Conselho Municipal de 

Educação de Espinho para o quadriénio 2017-2021 a apresentar à Assembleia 

Municipal para efeitos da respetiva nomeação: Presente a informação n.º 953/2018 

da Divisão de Educação e Juventude, 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 Educação e Juventude, deliberou, por unanimidade, o 

seguinte: a) Solicitar à Assembleia Municipal de Espinho que proceda à eleição do 

Presidente da Junta de Freguesia em representação das freguesias do concelho para 

integrar o Conselho Municipal de Educação de Espinho para o quadriénio 2017-2021, 

conforme o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 

de janeiro (alterado pela Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto, Lei n.º 6/2012, de 10 de 

fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio). b) Em sequência, propor à 

Assembleia Municipal de Espinho que, nos termos do previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 7/2003, de 15 de janeiro, proceda à nomeação do Conselho Municipal de Educação de 

Espinho para o quadriénio 2017-2021 com a seguinte constituição: i. O Presidente da 

Câmara Municipal de Espinho, Dr. Joaquim José Pinto Moreira, que preside; ii. A Presidente 

da Assembleia Municipal, Dra. Maria Filomena Maia Gomes; iii. O vereador responsável pela 

educação, Dr. António Vicente de Amorim Alves Pinto, que assegura a substituição do 

presidente, nas suas ausências e impedimentos; iv. O Presidente da Junta de Freguesia 

eleito pela Assembleia Municipal de Espinho em representação das freguesias do concelho, 

com nome a indicar, na sequência da deliberação da Assembleia prévia para o efeito; v. O 

delegado regional de educação da direção de serviços da região cuja área territorial 

corresponda à do município, integrada na direção geral dos estabelecimentos escolares, ou 

a quem o Diretor-geral dos estabelecimentos escolares designar em sua substituição, Dr. 

José Octávio Soares Mesquita; vi. O Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 

de Almeida, Dr. José Ilídio Alves de Sá; vii. A Diretora do Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Laranjeira, Dra. Ana Gabriela Soares da Costa Moreira; viii. O representante do 
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pessoal docente do ensino secundário público, Dra. Lídia Maria Neves Marques; ix. O 

representante do pessoal docente do ensino básico público, Dra. Ana Paula Sousa Coimbra; 

x. O representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública, Dra. Rita Paula 

Couto Silva; xi. O representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e 

secundário privados, Dr. Alexandre Santos; xii. Dois representantes das associações de 

pais e encarregados de educação, Arq.º João Castelo e Sr. Paulo Manuel Simões da Silva; 

xiii. O representante das associações de estudantes, a aluna Joana Inês Santos; xiv. O 

representante das instituições particulares de solidariedade social que desenvolvam 

atividade na área da educação, Dra. Rosa Couto; xv. O representante dos serviços públicos 

de saúde, Enf.ª Natália Ferreira Branco; xvi. O representante dos serviços da segurança 

social, Dra. Maria Luísa Almeida Neves; xvii. O representante dos serviços de emprego e 

formação profissional, Dra. Maria do Rosário Ferreira Semblano Galhardo; xviii. O 

representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto, Dr. Luís Jorge 

Fardilha; xix. O representante das forças de segurança, Subcomissário Manuel Álvaro de 

Almeida Santos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 107/2018: Arrendamento de um imóvel de domínio privado 

Municipal, sito na Rua dos Tanoeiros, n.º 87, Lugar da Lomba, em Paramos (4500-

538), nesta freguesia do concelho de Espinho (fim não habitacional – 

estabelecimento de ensino; por prazo certo); Procedimento de Hasta Pública para 

o efeito: Presente a informação n.º 938/2018 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, concordando com a proposta do 

Presidente da Câmara (conforme informação dos serviços), deliberou, por maioria com o 

voto contra do Vereador do PS, Miguel Reis: i. Arrendar o bem imóvel integrado em 

domínio privado municipal, sito na Rua dos Tanoeiros, n.º 87, Lugar da Lomba, em 

Paramos (4500-538), nesta freguesia do concelho de Espinho, e melhor identificado nas 

plantas anexas à informação acima referida, inscrito na matriz predial urbana de Espinho 

com o artigo n.º 1843 - como prédio em propriedade total sem andares nem divisões 

suscetíveis de utilização independente, com dois (2) pisos e 8 (divisões), e afetação para 

“Serviços” - e descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho sob o n.º 

3302/20151109 - como “Edifício destinado a estabelecimento de ensino Composto por um 
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pavilhão com dois pisos destinado a serviços.” -, 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 (regime jurídico das 

autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua 

redação atualmente em vigor), através de procedimento de hasta pública, nos termos do 

estabelecido no artigo 60.º (devidamente conjugado com as disposições dos artigos 86.º a 

95.º) do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto (regime jurídico do património 

imobiliário público; na redação em vigor). ii. Fixar o valor base de licitação (da renda 

mensal devida pelo arrendamento do imóvel) em 2.000,00€ (dois mil euros). iii. Aprovar as 

respetivas peças de procedimento de hasta pública para o efeito da alienação do imóvel 

(“Programa” e “Condições do Arrendamento”; e documentos anexos). iv. Fixar o próximo 

dia 26/07/2018, pelas 09:30 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 os Srs. Vereadores Vicente Pinto, Lurdes Ganicho e Miguel Reis para 

integrarem a Comissão que dirigirá a praça e os trabalhos da hasta pública. vi. Determinar 

a publicitação da hasta pública por anúncio (de acordo com o fixado nos artigos 87.º e 

84.º/3 do Decreto-Lei n.º 280/2007) através da afixação de editais nos locais de costume, 

e da publicação em, pelo menos, um jornal local e um jornal nacional, e na página do 

Município de Espinho na internet - devendo o anúncio conter os seguintes elementos: a 

identificação e a localização do imóvel; o valor base de licitação; os impostos e outros 

encargos e despesas devidos; o local e a data para a apresentação de propostas; o local, a 

data e a hora da praça; a indicação de que as regras de participação na Hasta Pública e o 

seu funcionamento estão definidos nas respetivas Peças do Procedimento (em anexo ao 

edital, e para cujo teor se remete), em concreto no “Programa”, constando da peça 

“Condições do Arrendamento” (para onde se remete) as disposições pelas quais se regerá o 

contrato de arrendamento a celebrar entre as partes, e que constituirão o clausulado do 

contrato. O Sr. Vereador do PS, Miguel Reis, protestou apresentar declaração de voto, por 

escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a mesma não foi apresentada. ------   

 ----- Deliberação Nº 108/2018: Protocolo de colaboração entre a Câmara 

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

Torneio Internacional AMB Volleyball Cup 2018: Presente a informação n.º 954/2018 

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 
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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 2018”. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 109/2018: Mercado municipal – alteração de atividade de 

nome individual para pessoa coletiva: Presente a informação n.º 934/2018 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 o documento na mesma referido 

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

primeiro lugar, considerar o motivo invocado pelo requerente, como ponderoso e 

justificativo, para fundamentar a transmissão daquela concessão, nos termos da alínea c) 

do n.º 1 do artigo 8º do Regulamento do Mercado. Em sequência, mais deliberou a 

Câmara, antes de ser autorizada a transmissão solicitada, dar cumprimento à formalidade 

prevista no nº3 do artigo 8º, determinando que “A cedência por motivos referidos na alínea 

c) do nº1 deve ser precedida de publicitação do requerimento por meio de Edital afixado 

nos lugares de estilo, para eventuais reclamações no prazo de 15 dias.” Determinando, 

assim, que sejam prosseguidos esses trâmites. ------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 110/2018: Pedido de indemnização - acidente na via pública 

– Liliana da Cunha Marques: Presente a informação n.º 951/2018 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 197,96 € (cento e noventa e sete euros e noventa e seis cêntimos), 

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

11-JB-05 propriedade de Liliana da Cunha Marques, quando circulava na Rua 2 em frente 

ao nº 1317 em Espinho. -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 111/2018: Atribuição de subsídio ao S. João do Rio Largo 

2018: Presente a informação n.º 946/2018 da Divisão 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 
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atribuição de 4.000.00 € (quatro mil euros) à Associação Desportiva Rio Largo Clube de 

Espinho, entidade responsável pela organização do S. João do Rio Largo 2018.  -------------  

 ----- Deliberação Nº 112/2018: Atribuição de subsídio à Festa do S. João da Praia 

de Paramos 2018: Presente a informação n.º 947/2018 da Divisão 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 2.000,00€ (dois mil euros) à Comissão de Festas do S. João da Praia de 

Paramos 2018. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 113/2018: Atribuição de subsídio às Festas de S. Pedro 2108: 

Presente a informação n.º 948/2018 da Divisão 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 4.000,00€ 

(quatro mil euros) à Comissão de Festas S. Pedro 2018, entidade responsável pela 

organização da Festa do S. Pedro 2018. --------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 114/2018: Pedido de ocupação da via pública para realização 

dos festejos de São Pedro 2018: Presente a informação n.º 945/2018 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 do Reverendo Pároco Artur Pinto da Paróquia de Espinho, 

para ocupação da via pública para realização dos Festejos em Honra de S. Pedro 2018, a 

decorrer de 28 de junho a 1 de julho, no seguinte espaço: Praça do Mar; Rua 41; Rua 43; 

Rua 2; Av. 8 da Rua 41 até à Rua 39 e parque de estacionamento de viaturas ao lado da 

estação da CP do Vouga. -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 115/2018: Ocupação da via pública para realização da 

procissão solene de S. Pedro: Presente a informação n.º 958/2018 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 
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unanimidade, autorizar a ocupação da via pública solicitada pela Irmandade de S. Pedro no 

seu ofício datado de 7/05/2018 para realização da Procissão Solene no dia 1 de julho de 

2018, pelas 16.30 horas. Mais deliberou a Câmara que o percurso da procissão seja da 

Capela de S. Pedro, Rua 2, Rua 23, Rua 4, vira na Rua 33 para a Rua 2 até à Capela, de 

acordo com o decidido em reunião com o Senhor Padre Artur, atendendo à execução da 

empreitada da ReCaFE. --------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 116/2018: Pedido de ocupação do espaço público e cedência 

de espaços da Piscina Solário Atlântico e da Lota Espinho: Presente a informação n.º 

965/2018 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 da Comissão de Festas 

Nossa Senhora D`Ajuda 2018, para cedência de dois espaços existentes na Piscina Solário 

Atlântico, com entrada pela Rua 17, bem como autorização para utilização do edifício da 

Lota e mais quatro lojas situadas no piso superior do Mercado Municipal, por um período de 

quatro meses, com o objetivo de começar os preparativos para o tapete de flores, bem 

como de todo o espaço público existente na Alameda 8, para iniciativas de angariação de 

receitas para realização das festividades em Honra a Nossa Senhora D`Ajuda. --------------  

 ----- Deliberação Nº 117/2018: Pedido de autorização para realização da Festa 

Nossa Senhora do Mar Silvalde – Espinho: Presente a informação n.º 949/2018 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 da Comissão de Festas Nossa Senhora do 

Mar Silvalde – Espinho, representada por Nicolas Barbosa, para realização dos Festejos em 

Honra da Nossa Senhora do Mar, a decorrer de 3 a 7 de agosto de 2018. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 118/2018: Pedido de autorização para ocupação da via 

pública para realização da Festa Nossa Senhora do Mar Silvalde – Espinho: 

Presente a informação n.º 961/2018 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 da 
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Comissão de Festas Nossa Senhora do Mar Silvalde – Espinho, representada por Nicolas 

Barbosa, para ocupação da via pública para realização dos Festejos em Honra da Nossa 

Senhora do Mar, a decorrer de 3 a 7 de agosto de 2018. --------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 119/2018: Centro Social de Paramos - Pedido de utilização do 

espaço exterior Centro Multimeios de Espinho – ratificação de despacho: Presente 

a informação n.º 959/2018 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 do Centro Social de Paramos, representado 

por Mafalda Resende, para utilização do espaço exterior envolvente ao edifício do Centro 

Multimeios, nos dias 7 e 8 de junho, para realização da XII Edição da Feira das Profissões. -  

 ----- Deliberação Nº 120/2018: Evento Arena Mundial 2018 - Pedido de ocupação 

do espaço público – ratificação de despacho: Presente a informação n.º 963/2018 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 

de João Soares Rodrigues para ocupação do espaço público sito na esplanada sul do Bairro 

Piscatório, em frente à Rua Nossa Senhora do Mar em Silvalde, de 14/06 a 15/07/2018, 

para realização do evento “Arena Mundial 2018”, inserido no Mundial de Futebol 2018. -----  

 ----- Deliberação Nº 121/2018: Incumprimento do pagamento da renda mensal 

por quinze meses consecutivos por Hermínio Rodrigues Pereira; Proposta para a 

Câmara Municipal de Espinho determinar a resolução do arrendamento apoiado e 

a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo: Presente a informação n.º 

962/2018 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 o 

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

concordando com a informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, manifestar a 

Hermínio Rodrigues Pereira a intenção de determinar a resolução do arrendamento apoiado 

e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que se lhe encontra atribuído (sito no 

Complexo Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 2, n.º 205, Rés-do-
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Chão Esquerdo, na freguesia de Paramos, concelho de Espinho), ao abrigo e nos termos 

das disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos n.ºs 1 e 3 

do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de 

Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 

de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por força 

da remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro, na sua redação em vigor), em virtude da situação de incumprimento do dever 

de pagamento da renda por um período de quinze meses consecutivos. Tendo para tal, 

deliberado fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência prévia dos 

interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo e no n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município 

de Espinho”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 11 de 

junho 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 oitocentos e 

noventa e sete mil trezentos e dezassete euros e sessenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES 

NÃO ORÇAMENTAIS : um milhão trezentos e vinte e cinco mil duzentos e oitenta e sete 

euros e vinte e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 11 de junho do 

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões duzentos e 

trinta e sete mil novecentos e sessenta e sete euros e sessenta e três cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de nove milhões novecentos e vinte e 

dois mil setecentos e noventa e seis euros e dezasseis cêntimos. -----------------------------   

 ----- Caminhada Solidária a favor do IPO – Comunicação do valor angariado - 

Agradecimento: A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido pelo Presidente da 

Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho a agradecer a colaboração e apoio da Câmara 

no evento “Caminhada Solidária a Favor do IPO” realizada no dia 27 de maio de 2018, que 

foi um sucesso em todas as vertentes com a solidariedade e a presença em massa das 

pessoas que contribuíram para a angariação de 2.688,00 €. ----------------------------------  

 ----- 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. -------------------------------------------------------------------------  
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 ----- 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  ___________________________ 


