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ATA N.º 09/2022 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO DE DOIS DE MAIO 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  ------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Espinho e 

salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Espinho, sob a 

presidência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, 

com a presença dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da 

Costa Matos Lêdo da Fonseca, João Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão 

Rodrigues, tendo faltado, por motivo justificado o Sr. Vice-Presidente Álvaro Ferreira da 

Cunha Monteiro e a Sra. Vereadora Maria de Lurdes Santos Ganicho. Pelas 17.00 horas, o 

Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. --------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 78/2022: Aprovação da ata n.º 8/2022 de 19 de abril: Em 

virtude da ata n.º 8/2022 de 19 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, na redação em 

vigor, 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 79/2022: Alteração Tarifária 2022: Presente a informação n.º 

1123/2022 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 2 abstenções dos vereadores do PSD, aprovar a 

alteração do tarifário, de acordo com a alínea e) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 

12 setembro, a qual entrará em vigor no dia 03 de maio de 2022. Os Vereadores do PSD 

protestaram apresentar declaração de voto no prazo regimental de 24 horas, contudo a 

mesma não foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 80/2022: Regularização de Dívidas Feira Semanal Espinho: 

Presente a informação n.º 1009/2022 da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 2 / 4 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

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, viabilizar entre 

o Município e os feirantes os acordos estipulados. ----------------------------------------------  

 ----- O Sr. Presidente da Câmara informou que o ponto 4: Regularização de dívidas da 

água, foi retirado da Ordem de Trabalhos para aperfeiçoamento na sua redação. -----------  

 ----- Deliberação Nº 81/2022: Celebração de “Protocolo de colaboração entre o 

Município de Espinho e A2D Consulting, Lda.”: Presente a informação n.º 1120/2022 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 o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o exposto na informação acima e a 

proposta de minuta de protocolo em anexo, com a qual concordou, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar protocolo de colaboração com a “A2D 

Consulting, Lda.”, de acordo com os considerandos e termos nele fixados. -------------------   

 ----- Deliberação Nº 82/2022: Proposta de composição do Conselho Municipal de 

Educação de Espinho para o quadriénio 2021-2025 a apresentar à Assembleia 

Municipal para efeitos da respetiva nomeação: Presente a informação n.º 1083/2022 

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 2021-2025, conforme o disposto na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação 

em vigor. b) Em sequência, propor à Assembleia Municipal de Espinho que, nos termos do 

previsto no artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, proceda à nomeação 

do Conselho Municipal de Educação de Espinho para o quadriénio 2021-2025 com a seguinte 

constituição: i. O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis, que preside; ii. O Presidente da Assembleia Municipal, José Emanuel Teixeira 

Carvalhinho; iii. A vereadora responsável pela educação, Maria Manuel Barbosa Cruz; 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 
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da Assembleia prévia para o efeito; v. O representante do departamento governamental 

responsável pela área da Educação, Delegado Regional de Educação do Norte, Sérgio Afonso; 

vi. O representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional respetiva – 

CCDR Norte, Raquel Meira; vii. O Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 

Almeida, José Ilídio Alves de Sá; viii. O Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Laranjeira, Vítor Manuel Fernandes de Oliveira; ix. O representante do pessoal docente do 

ensino secundário público, Ana Paula Costa Vasconcelos; x. O representante do pessoal 

docente do ensino básico público, Dulce Maria Fernandes Adrêgo; xi. O representante do 

pessoal docente da educação pré-escolar pública, Liliana Almeida do Carmo Fernandes; xii. 

O representante do conselho pedagógico do agrupamento de escolas Dr. Manuel Gomes de 

Almeida, Maria Isabel Nobre. xiii. O representante do conselho pedagógico do agrupamento 

de escolas Dr. Manuel Laranjeira, Teresa Isabel Gonçalves Brandão de Jesus; xiv. O 

representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário privados, 

Alexandre Santos; xv. Dois representantes das associações de pais e encarregados de 

educação, Fernando Madureira e Dino Silva; xvi. O representante das associações de 

estudantes, o aluno Tomás Resende; xvii. O representante das instituições particulares de 

solidariedade social que desenvolvam atividade na área da educação, Rosa Couto; xviii. O 

representante dos serviços públicos de saúde, António Manuel Pereira Oliveira; xix. O 

representante dos serviços da segurança social, Maria Luísa Almeida Neves; xx. O 

representante dos serviços de emprego e formação profissional, Maria do Rosário Ferreira 

Semblano Galhardo; xxi. O representante dos serviços públicos da área da juventude e do 

desporto, Olívia Alves; xxii. O representante das forças de segurança, Paulo Sérgio Coelho.  

 ----- Deliberação Nº 83/2022: Doação ao Museu Municipal de Espinho: Presente a 

informação n.º 1107/2022 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 o 

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

deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da obra intitulada “Caligrafia 2020”, efetuada 

por Joana Pitta, reconhecendo o seu valor no enriquecimento do espólio de arte 

contemporânea do Museu Municipal de Espinho.  ----------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 25 de 

março de 2022 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o 

saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e 
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oitenta euros e oitenta e dois cêntimos). Cinco milhões trezentos e onze mil quatrocentos e 

quarenta e um euros e oitenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão 

trezentos e dezanove mil e cinquenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos. A Câmara 

foi ainda informada que, até ao dia 25 de março do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e cinco milhões cento e vinte e um mil quinhentos e vinte e seis 

euros e setenta e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 

valor de cinco milhões trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e dois euros e 

quarenta e seis cêntimos. ------------------------------------------------------------------------  

 ---- Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor Presidente deu 

conhecimento das diligências efetuadas 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, na redação em vigor. -----------------------------------  

 ----- E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

da qual para constar se lavrou a presente ata que por ele vai ser assinada e pela 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. ----------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica ___________________________ 


