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ATA N.º 19/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVE DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.  --------------------------------------------------------  

 ----- Aos nove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de 

Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em reunião extraordinária, 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, Adelino Miguel Lino 

Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado por motivo justificado o 

Senhor Vereador Carlos Nuno Lacerda Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente 

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, entrando-se de imediato na Ordem de Trabalhos a 

que se refere o edital nº 3/2019, de 4 de setembro. -------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 196/2019: 1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

2019: Presente a informação n.º 1703/2019 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 maioria e 2 votos contra dos 

Vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) 

do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da alínea c), nº 1 

do artigo 33º da mesma Lei, a 1ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano 2019 – 

Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano. Os Vereadores do PS apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista, votaram contra, em 

conformidade com a postura que assumiram na reprovação do orçamento previamente 

apresentado.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 197/2019: Substituição da Sra. Vereadora Lurdes Ganicho na 

comissão de acompanhamento das hastas públicas a realizar no dia 09/09/2019 - 

Ratificação de despacho: Presente a informação n.º 1726/2019 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, ratificar o despacho n.º 4/2019, de 4 de setembro, exarado pelo Sr. Vice-

Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. António Vicente de Amorim Alves Pinto, 

em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação atual. ---------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 198/2019: Atribuição subsídio à Banda Musical de S. Tiago de 

Silvalde, no âmbito Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019: 

Presente a informação n.º 1721/2019 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à Banda Musical S. Tiago de Silvalde, pela participação 

no espetáculo “Despique”, nas Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019. -----  

Deliberação Nº 199/2019: Atribuição de subsídio à A.H.B.V. do Concelho de 

Espinho, no âmbito das Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019: 

Presente a informação n.º 1723/2019 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

500,00€ (quinhentos euros) à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho pela sua participação nas Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda 

Espinho 2019. ------------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação Nº 200/2019: Atribuição de subsídio à Associação Cultural e 

Recreativa Tuna Musical de Anta, no âmbito das Festas em Honra Nossa Senhora 

d’Ajuda Espinho 2019: Presente a informação n.º 1722/2019 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 o documento na mesma referido (em 

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

atribuição de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à Associação Cultural e Recreativa Tuna 

Musical de Anta, pela sua participação nas Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda 

Espinho 2019. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Deliberação Nº 201/2019: Atribuição de subsídio - Banda de Música da 

Cidade de Espinho, no âmbito Festas em Honra Nossa Sra. d’Ajuda Espinho 2019: 

Presente a informação n.º 1720/2019 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

3.000,00€ (três mil euros) à Associação Cultural e Recreativa da Cidade de Espinho - 

Banda de Música da Cidade de Espinho, pela participação no espetáculo “Despique”, nas 

Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019. ---------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 202/2019: Atribuição de subsídio à Associação Espinho Vida 

no âmbito das Festas Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019: Presente a informação 

n.º 1707/2019 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 o 

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

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 6.000,00€ (seis mil euros) à 

Associação Espinho Vida, como responsável pela realização do “Tapete de Flores” , nas 

Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019. ---------------------------------------  

 ----- 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 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,    ___________________________ 

 


