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ATA N.º 16/2015 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DEZASSETE DE 

AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE.  --------------------------------------------------------  

 ----- Aos dezassete dias do mês de agosto do ano dois mil e quinze, 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, José Barbosa Mota, Carlos Augusto 

Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo 

faltado a Sra. Vereadora Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, por 

encontrar-se em gozo de férias. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, secretariada pela Chefe de Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 219/2015: Voto de Pesar: Presente a informação nº 

6763/2015 do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação, 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 do Dr. Manuel Nascimento Martins, ex-presidente da 

Câmara Municipal de Vila Real. ------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 220/2015: Pedido de indemnização – rotura na rua 19 

– Eldece: Presente a informação nº 6333/2015 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 o pagamento no valor de 134,50€, referente aos prejuízos decorrentes dos 

danos causados na loja United Colors of Benetton na rua 19, n.º 454. -----------------  

 ----- Deliberação Nº 221/2015: Pedido de isenção de taxas: Presente a 

informação nº 6624/2015 da Divisão de Obras Particulares e Licenciamento, sobre o 

assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção das 

taxas devidas pela operação urbanística levada a cabo pelo Sr. Fernando Jorge da 
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Silva Ferreira, correspondente à construção de um anexo e muro de vedação, na Rua 

da Fonte Bela, na União de Freguesias de Anta e Guetim, nos termos da alínea d) do 

nº2 do artigo 32º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por 

Operações Urbanísticas (RMUETOU). -----------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 222/2015: Pedido de isenção de taxas: Presente a 

informação nº 6626/2015 da Divisão de Obras Particulares e Licenciamento, sobre o 

assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do 

pagamento da taxa de vistoria de salubridade, requerida pelo Sr. António Leite 

Ferreira, realizada à habitação sita na Rua do Quartel, n.º 541, em Silvalde, face à 

insuficiência económica do seu agregado familiar, nos termos da alínea e) do n.º 2 

do art.º 32.º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por 

Operações Urbanísticas (RMUETOU). -----------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 223/2015: Ocupação da via pública: Solverde: Presente 

a informação nº 6632/2015 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: Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Presidente da Câmara que autorizou a Solverde – Sociedade de 

Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A., a ocupar a via pública frente à porta 

principal do Casino de Espinho para realização de um espetáculo de dança. -----------  

 ----- Deliberação Nº 224/2015: Procedimento de Hasta Pública para 

atribuição a título precário da exploração económica do espaço municipal 

destinado a cafetaria sito na Nave Polivalente de Espinho: Presente a 

informação nº 6481/2015 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 tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Procedimento de Hasta 

Pública para atribuição a título precário da exploração económica do espaço 

municipal destinado a cafetaria sito na Nave Polivalente de Espinho. Mais deliberou a 

Câmara, também por unanimidade, designar, desde já, os Srs. Vereadores Vicente 
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Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá efetuar o 

procedimento de hasta pública, com início às 10.00 horas do dia 08/09/2015. --------  

 ----- Deliberação Nº 225/2015: Procedimento de hasta pública para 

atribuição a título precário da exploração económica de um módulo de 

cafetaria instalado a sul do parque infantil em frente ao Centro Multimeios 

de Espinho: Presente a informação nº 6762/2015 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 um módulo de cafetaria 

instalado a sul do parque infantil em frente ao Centro Multimeios de Espinho. Mais 

deliberou a Câmara, também por unanimidade, designar, desde já, os Srs. 

Vereadores Vicente Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a 

Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, com início às 11.00 horas 

do dia 08/09/2015. -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 226/2015: Procedimento de hasta pública para 

alienação de duas viaturas: Presente a informação nº 6494/2015 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, realizar um procedimento por Hasta Pública para a alienação de 

duas viaturas. Mais deliberou a Câmara também, por unanimidade, aprovar as peças 

do procedimento em causa (Programa e Condições) e marcar o ato público para o dia 

08/09/2015, pelas 12.00 horas, designando para o efeito os Srs. Vereadores Vicente 

Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a respetiva Comissão. --------  

 ----- Deliberação Nº 227/2015: Pedido de parecer prévio para aquisição de 

serviços de “Alteração de minibus de 20 lugares”: Presente a informação nº 

6506/2015 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 o parecer prévio vinculativo 

para a aquisição de serviços para “Alteração de minibus de 20 lugares”, por ajuste 
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direto à empresa Futurvida, com o NIF 504260510, pelo valor base de 9.450,00€ 

(nove mil quatrocentos e cinquenta euros) acrescidos de iva à taxa legal em vigor e 

nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. ----  

 ----- Deliberação Nº 228/2015: Pedido de Parecer Prévio para aquisição de 

serviços para “Serviços de responsabilidade técnica pela exploração de 

instalações elétricas”: Presente a informação nº 6622/2015 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 o documento na mesma referido (em 

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

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para “Serviços de 

responsabilidade técnica pela exploração de instalações elétricas”, por ajuste direto 

com convite às empresas Sousa Marques Engenharia Unipessoal, Lda. com o NIF 

501899782 e Razão Cúbica - Engenharia Unipessoal, Lda. com o NIF 513536973, 

pelo valor base de 31.453,80 € (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três 

euros e oitenta cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do 

previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 229/2015: Pedido de parecer prévio para a aquisição 

de serviços “Elaboração do Projeto de Arquitetura e Especialidades para a 

Reabilitação da Rua 19 entre a Rotunda Cidade de Espinho e Rua 20”: 

Presente a informação nº 6801/2015 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 

votos contra dos vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da 

Câmara, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para 

“Elaboração do Projeto de Arquitetura e Especialidades para a reabilitação da Rua 19 

entre a Rotunda Cidade de Espinho e a Rua 20”, por ajuste direto a CNLL, Lda., com 

o NIF 502197110, pelo valor base de 74.796,00 € (setenta e quatro mil setecentos e 

noventa e seis euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do 

previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. Os Vereadores do 

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista 

votaram contra este ponto por considerarem que: embora necessária esta 

intervenção não é prioritária no quadro das intervenções de reabilitação urbana 
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necessárias à cidade; a informação disponibilizada é insuficiente para avaliar o 

programa preliminar, que deveria estar previamente definido; uma intervenção desta 

natureza pode, como noutras ocasiões o foi, ser planeada pelos competentes 

serviços técnicos camarários, tanto mais que se trata de uma intervenção em espaço 

e infraestruturas públicas; finalmente, não resulta claro o critério da escolha deste 

projetista nem porque não foram consultados outros.” ----------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 230/2015: Pedido de Parecer Prévio para ajuste direto 

por critérios materiais para “Prestação de serviços de transportes escolares 

para o ano letivo 2015/2016”: Presente a informação nº 6711/2015 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 o documento na mesma 

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

unanimidade, aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a abertura de 

procedimento de contratação para “Prestação de serviços de transportes escolares 

para o ano letivo 2015/2016”, por ajuste direto por critérios materiais, com a 

empresa UTC – União de Transportes dos Carvalhos, pelo valor base de €91.077,83 

(noventa e um mil setenta e sete euros e oitenta e três cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 75.º da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015 – Lei do Orçamento de Estado para 

2015). Mais tomou conhecimento a Câmara que o valor em causa, repartido por dois 

anos económicos, consta dos Documentos Previsionais para 2015. ---------------------  

 ----- Deliberação Nº 231/2015: Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de 

Serviços de ”Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular 

(Aprendizagem da Língua Inglesa, Atividade no Domínio Desportivo e 

Atividades nos Domínios Artístico e Científico) nas Escolas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico do Concelho de Espinho, para o ano letivo 2015/2016”: 

Presente a informação nº 6770/2015 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 deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 

parecer prévio favorável para a abertura de procedimento de contratação de serviços 

para ”Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (Aprendizagem 

da Língua Inglesa, Atividade no Domínio Desportivo e Atividades nos Domínios 



 
               

 
 

 
 
Ata da Reunião Ordinária de 17/08/2015      Página 6 de 9 
 
 

Artístico e Científico) nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de 

Espinho, para o ano letivo 2015/2016”, por concurso público, pelo valor de 

€109.410,00 (cento e nove mil quatrocentos e dez euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, nos termos previstos no artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2015). --------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 232/2015: Protocolo de colaboração entre o Município 

de Espinho e os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e 

Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito do Programa de Atividades de 

Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 

2015/2016: Presente a informação nº 6764/2015 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 o documento na mesma referido (em 

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

aprovar a celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e os 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira, no 

âmbito do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do 

ensino básico, para o ano letivo 2015/2016”. --------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 233/2015: Programa de Oferta de Manuais Escolares 

aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2015/2016: 

Presente a informação nº 6765/2015 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 deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa de 

Oferta de Manuais Escolares a todos os alunos que, no ano letivo 2015/2016, 

frequentem os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico do concelho 

de Espinho, acrescendo a oferta dos cadernos de exercícios (fichas) aos alunos 

pertencentes aos agregados familiares integrados no 1.º escalão de rendimento 

determinado para efeitos de atribuição de abono de família e aos alunos com 

necessidades educativas especiais, pelo valor de €57.289,80 (cinquenta e sete mil 

duzentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 

vigor.----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 234/2015: Protocolo de parceria entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, 
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Unipessoal Lda.” para efeitos de dinamização de atividades de verão 2015 e 

2016: Presente a informação nº 6552/2015 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, com a qual concordou, deliberou, com 3 votos a favor dos 

eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor 

do Presidente da Câmara, aprovar a presente minuta e celebrar com a Sociedade 

Comercial “Desfrutar Eventos, Unipessoal, Lda.” o «Protocolo de parceria entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, 

Unipessoal Lda.” para efeitos de dinamização de atividades de verão 2015 e 2016», 

de acordo com os considerandos e termos nele fixados. ---------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 235/2015: Procissão em Guetim – Corte / 

Condicionamento de trânsito: Presente a informação nº 6588/2015 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 Presidente da 

Câmara que autorizou o pedido da Comissão de Festas de Santo Estevão e N.ª S.ª 

da Guia de Guetim para o corte/condicionamento ao trânsito em algumas ruas da 

freguesia de Guetim para realização de uma procissão no dia 2 de agosto de 2015. --  

 ----- Deliberação Nº 236/2015: Voto Louvor e Saudação ao Padre Joaquim 

Martins Alves Pereira na comemoração do centésimo aniversário do seu 

nascimento: Presente a informação nº 6752/2015 do Gabinete de Apoio à 

Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara, tendo presente o 

considerado na informação acima referida e a proposta do Presidente da Câmara 

nesse sentido, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar um Voto 

de Louvor e Saudação ao Padre Joaquim Martins Alves Pereira na comemoração do 

centésimo aniversário do seu nascimento. ------------------------------------------------  

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

10 agosto de 2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

(inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil trezentos e vinte e dois euros e 
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setenta e um cêntimos): duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinco euros e 

setenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e setenta 

e quatro mil duzentos e setenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos. 

DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. 

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 10 de agosto do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões cento e oitenta e oito mil 

setecentos e noventa euros e vinte e quatro cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de dezassete milhões quatrocentos e doze 

mil quinhentos e noventa e nove euros e sessenta e um cêntimos.---------------------  

 ----- Wings For Life World Run 2015 – Agradecimento: A Câmara tomou 

conhecimento do e-mail da Fundação Wings For Life World Run a agradecer toda a 

colaboração e apoio prestado pela Câmara na realização da Prova de Atletismo World 

Run 2015, que ocorreu no dia 3 de maio p.p. --------------------------------------------  

 ----- AGN - Associação de Ginástica do Norte – Agradecimento: A Câmara 

tomou conhecimento do e-mail da Associação de Ginástica do Norte a agradecer toda 

a colaboração e apoio prestadas na época de 2014/2015 àquela Associação. ----------  

 ----- Campeonato do Mundo de Futebol de Praia 2015 - Votos de Louvor da 

Assembleia Municipal de Lisboa e da Assembleia da República: A Câmara 

tomou conhecimento dos Votos de Louvor da Assembleia Municipal de Lisboa e da 

Assembleia da República. ------------------------------------------------------------------  

 ----- Criação do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho: A Câmara tomou conhecimento 

do ofício da Autoridade Nacional de Proteção Civil a informar da aprovação, em 

reunião do Conselho Nacional de Bombeiros, da proposta de criação do Corpo de 

Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho 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. ---------------------------------------------------  

 ----- Reuniões de Câmara: A Câmara deliberou, por unanimidade, agendar a 

próxima reunião ordinária da Câmara para o dia 7 de setembro de 2015, às 17.00 

horas. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo, Maria João Duarte Rodrigues, que a subscreveu.  ---------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Chefe da Divisão _________________________ 

 


