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ATA N.º 26/2018 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E UM DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.  ----------------------------------------------------------  

 ----- Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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, Carlos Nuno Lacerda Lopes e 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado 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. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Voto de Pesar: A Câmara Municipal, sob proposta do seu Presidente, deliberou, por 

unanimidade, exarar em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Rolando 

Nunes de Sousa, que a seguir se transcreve: “Foi com grande consternação que esta 

Câmara recebeu a notícia do falecimento do Sr. Rolando Nunes de Sousa. Autarca neste 

município por mais de duas décadas, desempenhou funções executivas como Vereador e 

como Vice-presidente da Câmara Municipal. Homem de um empenho desinteressado a 

favor da sua terra, foi tendo ao longo do seu percurso autárquico o reconhecimento de 

vários Presidentes de Câmara. Mas foi no desporto e principalmente no voleibol que 

granjeou o reconhecimento Nacional. Atleta, técnico e dirigente do Sporting Clube de 

Espinho, clube onde chegou a ser Presidente da Direção, desempenhou igualmente as 

funções de selecionador nacional e Presidente da Federação Portuguesa de Voleibol. Esteve 

mais tarde na génese da criação do Clube de Vólei de Espinho. Pelo seu extraordinário 

percurso desportivo viu-lhe ser atribuída em 1994, pelo Município de Espinho, a Medalha 

de Valor Desportivo, em ouro. Recebeu também em 1996, a Medalha de Mérito Desportivo 

pelo Secretário de Estado do Desporto. Assim a Câmara Municipal delibera aprovar o voto 

de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Rolando Nunes de Sousa, personalidade que 

durante o seu percurso de vida contribuiu para a projeção do nome de Espinho, 

endereçando à família e em especial ao seu filho as mais sentidas condolências.” -----------  
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 ----- Deliberação Nº 242/2018: Aprovação da ata n.º 25/2018 de 10 de dezembro: 

Em virtude da ata n.º 25/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 10 de 

dezembro 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 das 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 243/2018: Proposta da Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (EMAAC) do Município de Espinho: Presente a informação n.º 

2131/2018 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, aprovar a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas (EMAAC) do Município de Espinho, conforme documento anexo à informação dos 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 244/2018: Piscina Municipal: Presente a informação n.º 

2125/2018 da Divisão de Desporto, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, a redução de 50% do valor da mensalidade do 

mês de Janeiro de 2019 aos alunos do Regime Livre e Aulas de natação. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 245/2018: Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho para efeitos da atribuição de subsídio para ano civil de 2018: 

Presente a informação n.º 2136/2018 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, 

tendo presente o considerado na informação acima 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 Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho 

de Espinho o "Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para efeitos de 
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atribuição de subsídio para o ano civil de 2018” no valor 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 

euros), de acordo com os considerados e termos nele fixados. --------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 246/2018: Doações ao Museu Municipal de Espinho: Presente 

a informação n.º 2137/2018 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 

deliberou, por unanimidade, aceitar a coletânea de jornais e as pinturas doadas ao Museu 

Municipal de Espinho por Beatriz Guedes de Almeida, Américo da Costa Dias Pinto e 

Anttónia Portto, reconhecendo o valor das ofertas para o enriquecimento do centro de 

documentação e da coleção de arte do Museu Municipal de Espinho. -------------------------  

 ----- Deliberação Nº 247/2018: Alteração do prazo de candidatura - Programa de 

Oferta do Cheque-Educação para o ano letivo 2018/2019: Presente a informação n.º 

2092/2018 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. Votação: A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aceitar as candidaturas submetidas ao Programa de Oferta do 

Cheque-Educação para o ano letivo 2018/2019, até 17 de dezembro de 2018 que, 

inicialmente estavam previstas terminar a 12 de dezembro de 2018. -------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 

dezembro 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 oitocentos e 

vinte e dois mil seiscentos e quarenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos. DOTAÇÕES 

NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos e cinquenta e sete mil cinquenta e cinco euros e 

vinte e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 17 de dezembro do 

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta e um milhões quinhentos e 

trinta e oito mil duzentos e oitenta e sete euros e trinta e oito cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e quatro milhões e sessenta e 

sete mil cento e trinta e um euros e dezanove cêntimos. --------------------------------------  

 ----- ACCV Premiado no concurso BPI Capacitar - Projeto Hipoterapia: A Câmara 

tomou conhecimento do e-mail remetido pela Direção do Aero Clube da Costa Verde, a 
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informar que foram contemplados com o Prémio BPI Capacitar, com o seu projeto de 

Hipoterapia em parceria com a Câmara Municipal de Espinho. --------------------------------  

 ----- 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,    ___________________________ 


