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ATA N.º 11/2020 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE UM DE JUNHO DE DOIS 

MIL E VINTE.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Ao primeiro dia do mês de junho do ano dois mil e vinte reuniu-se, em reunião 

ordinária por teleconferência, a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a participação dos Senhores 

Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis 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. -----------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 98/2020: Aprovação da ata n.º 10/2020 de 18 de maio: Em 

virtude da ata n.º 10/2020 de 18 de maio 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 99/2020: Encerramento da Rua 2 ao trânsito: Presente a 

informação n.º 1004/2020 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 encerramento total da circulação de trânsito na Rua 

2, entre as Ruas 23 e 29, de 02/06/2020 a 02/10/2020, nas condições propostas na 

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

 ----- Deliberação Nº 100/2020: Trânsito proibido a caravanas/roulotes e 

autocaravanas - Av.8 a norte da Rua 13: Presente a informação n.º 1044/2020 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. Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a proibição do trânsito a 
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caravanas/roulotes e autocaravanas à zona poente do canal ferroviário, a Norte da rua 13, 

entre os dias 2/6/2020 e 2/10/2020, nas condições propostas na informação acima 

referida. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 101/2020: Cedência do direito de ocupação de uma loja 

comercial como peixaria: Presente a informação n.º 997/2020 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 

unanimidade, aprovar a cedência do direito de ocupação da loja, sita na Rua 6, nº. 1605, 

na freguesia de Silvalde, do concelho de Espinho, propriedade do Município, de Maria 

Manuela da Silva Fonseca para a filha, Andreia Manuela da Silva Marques, ao abrigo do 

previsto na alínea b) do nº. 1 do artigo 8º. do Regulamento do Mercado Municipal de 

Espinho (publicado por Edital nº 656/2005 (2ª. série) – AP, em Diário da República, 2ª. 

Série, nº. 243, de 21/12/2005). -----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 102/2020: Ratificação do despacho n.º 21/2020: Manutenção 

da situação de calamidade - medidas de contingência: Presente a informação n.º 

1029/2020 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 n.º 21/2020, exarado em 

17/05/2020, do Sr. Presidente da Câmara, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual. ---------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 103/2020: Concurso público (limitado por prévia qualificação, 

com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia) para a aquisição 

de “Serviços de recolha e transporte a destino final de resíduos sólidos urbanos e 

limpeza urbana no Município de Espinho” - Decisão sobre erros e omissões: 

Presente a informação n.º 1036/2020 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 3 votos contra dos 

vereadores do PS, nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 50.º do Código dos 
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Contratos Públicos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na redação 

conferida pela Declaração de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro, retificada e 

republicada pela Declaração de Retificação n.º 42/2017, de 30 de novembro, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio): I. Aprovar o suprimento dos erros do programa 

do concurso, nos termos da análise de erros e omissões identificado no documento do júri 

do procedimento, exarado no registo n.º 391/2020, de 27 de maio, cujo teor aqui se dá 

como integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais; II. Aprovar a retificação 

das cláusulas 14.ª, 15.ª e 17.ª do programa do concurso nos seguintes termos: i. Todas as 

referências a “OSHAS 18001:2015” devem ser substituídas por “OSHAS 18001:2007”, 

esclarecendo ainda o júri que poderá ser entregue cópia do certificado ISSO 45001:2018; 

ii. A menção aos anos “2016, 2017 e 2018” deve ser substituída por “2017, 2018 e 2019”. 

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

Partido Socialista votam contra a proposta apresentada, no ponto 6 “Serviços de recolha e 

transporte a destino final de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana no Município de 

Espinho - Decisão sobre erros e omissões”, por considerarem inaceitável que este 

executivo municipal não seja capaz de organizar qualquer processo sem cometer erros ou 

omissões. Acresce a gravidade de mais uma vez ficar demonstrada a total incapacidade de 

gerir ou organizar o mais básico dos serviços municipais com eficácia e proximidade em 

prol do bem comum, cedendo-o a privados, demite-se definitivamente da sua função de 

servidor público. O esvaziamento de meios físicos e humanos deste serviço verificado ao 

longo dos últimos com o único propósito de justificar a entrega a privados, apenas 

demonstra a incapacidade para gerir a recolha do lixo no concelho de Espinho com apenas 

21 km2, este executivo compromete a qualidade do serviço, a não assunção de uma das 

principais funções de qualquer câmara e o péssimo serviço prestado à população e a quem 

nos visita apenas deixa clara a incompetência e desmotivação do atual executivo. A 

experiência dos últimos anos da recolha do lixo por parte de privados, veio mostrar que 

este serviço deveria manter-se na esfera e competência pública, uma vez que não se 

verifica qualquer tipo de melhorias na recolha do lixo, pelo contrário, parece-nos que o 

concelho segue descuidado e excessivamente sujo, pondo em causa esta decisão da 

maioria PSD de privatizar os serviços básicos de recolha e transporte de Resíduos Sólidos 

Urbanos.” -----------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----- Deliberação Nº 104/2020: Alteração ao Plano de Trabalhos, Cronograma 

Financeiro e Prorrogação do Prazo da Empreitada – ReCaFE: Presente a informação 

n.º 1038/2020 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 

maioria e 3 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o Plano de Trabalhos e a 

prorrogação de prazo da empreitada da ReCaFE, bem como o respetivo Cronograma 

Financeiro até 15 de setembro de 2021. Mais deliberou notificar o empreiteiro a apresentar 

os documentos mencionados adaptados à data imposta. Os Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista votam 

contra a proposta apresentada, tendo por base: 1- A falta de documentos que deviam estar 

apensos à proposta; 2- A falta de transparência no processo negocial que os documentos 

revelam ter existido e o que se apresenta é apenas uma parte e não um contrato; 3- A 

suspeição de se estar perante uma ilegalidade processual; 4- A constatação de que os 

documentos apresentados não se referem aos documentos votados; 5- A verificação de 

que os documentos apresentados pela construtora como referentes ao projeto aprovado 

não correspondem ao projeto executado, que implicaria a sua revisão e anulação; 6- Por se 

tratar de uma manobra de propaganda eleitoralista comprando a antecipação de prazos, 

em função das datas das eleições autárquicas a realizar no mês seguinte, pago sem critério 

e a qualquer preço com o dinheiro dos contribuintes a margem da lei e agravando o valor 

da obra em cerca de 2 Milhões de Euros (1.932.620,81€ é valor a somar, por estes “novos” 

trabalhos a mais resultado do acordo com a fiscalização em 07 de janeiro de 2020). 7- E, 

por fim, tendo por base as notas de erros e omissões enviadas por outras empresas de 

construção que durante o concurso referiram a necessidade de realizar esta obra com estas 

soluções técnicas. O júri recusou e não aceite esse trabalho a mais que agora, 

“estranhamente”, se aceita contornando “subtilmente” o valor base do concurso realizado 

anteriormente e que poderá consubstanciar, em nosso entender, num grave atropelo às 

leis de contratação pública, uma séria possibilidade de fraude relativamente aceitação das 

alterações de metodologias construtivas, erros e omissões, acréscimo de valores e 

alteração de materiais e que não estão de acordo com as regras relativas aos processos de 

financiamento europeu que esta obra beneficia. Por todos estes motivos os vereadores do 

Partido Socialista votam contra e solicitam a sua anulação. Os eleitos do PSD apresentaram 

a seguinte declaração de voto: “O Presidente e os Vereadores do PSD votaram 
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favoravelmente o ponto 7 da reunião de Câmara de 01/06/2020, relativo à Proposta de 

Alteração ao Plano de Trabalhos, Cronograma Financeiro e Prorrogação do Prazo da 

Empreitada - ReCaFe, baseado na análise efetuada pelos Técnicos municipais, em 

sequência da alteração da metodologia Construtiva do muro nascente do estacionamento 

subterrâneo, que foi aprovada, sem oposição, em reunião de Câmara de 9/3/2020. --------  

 ----- Deliberação Nº 105/2020: Processo Disciplinar n.º 2/2019 - Arguido: X; 

Relatório Final e Decisão de aplicação de sanção disciplinar; Audiência de 

Interessado; Conversão em definitivo da decisão: Presente a informação n.º 

1015/2020 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 processo na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e, concordando com a informação supra, deliberou, por maioria e abstenção 

dos Vereadores PS, converter em definitivo a decisão de, tendo presente o Relatório Final 

constante do Processo Disciplinar n.º 2/2019, datado de 13 de janeiro de 2020, com o qual 

concordou, aplicar ao arguido X (trabalhador em funções públicas da Câmara Municipal de 

Espinho, com vínculo de emprego público na modalidade de contrato por tempo 

indeterminado, na carreira e na categoria de Assistente Operacional, a exercer funções na 

Divisão de Obras Municipais), uma sanção disciplinar de suspensão, por 30 dias, prevista 

nos n.ºs 3 e 4 do artigo 181.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP - 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; na sua redação em vigor), com as 

consequências decorrentes dos n.ºs 2 e 3 do artigo 182.º do mesmo diploma legal, por 

violação reiterada e grave do dever de assiduidade, tendo dado 29 faltas injustificadas, no 

período compreendido entre 16 de maio e 13 de junho de 2019. Sanção que se reputa 

adequada e suficiente às finalidades de punição do caso em apreço e eficaz, quer do ponto 

de vista da prevenção especial, mas também da prevenção geral, nos termos melhor 

fundamentados no Relatório Final. Isto porque se verificou que o alegado pelo arguido em 

sede de audiência de interessado, relativa ao Relatório Final e ao projeto de decisão de lhe 

aplicar sanção disciplinar de suspensão, pelo período de 30 dias, cuja intenção lhe foi 

comunicada pela Câmara Municipal, não é suscetível de alterar os pressupostos e 

fundamentos subjacentes àquele projeto de decisão e bem assim ao Relatório Final que o 

antecedeu, proferidos no âmbito do processo disciplinar em apreço. Mais determinou a 

Câmara que a presente deliberação seja notificada ao arguido, nos termos do disposto no 
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n.º 1 do artigo 222.º da LTFP e também à Instrutora do Processo, na mesma data, nos 

termos do n.º 3 daquela disposição legal, produzindo a sanção disciplinar efeitos no dia 

seguinte ao da notificação do trabalhador, de acordo com o estipulado no artigo 223.º da 

LTFP e devendo os procedimentos inerentes à aplicação e execução da pena disciplinar ser 

assegurados pela Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH). Os Vereadores do PS 

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

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

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

maio 2020 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o 

saldo da gerência de 2019 no valor novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e 

sessenta euros e setenta e oito cêntimos). Dois milhões quatrocentos e setenta e um mil 

novecentos e sessenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhão e oitenta e seis mil trezentos e oitenta e seis euros e dez 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 25 de maio do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor de quarenta e oito milhões quinhentos e quarenta e seis 

mil quinhentos e trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de sete milhões seiscentos e vinte e oito mil 

seiscentos e vinte e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos. ---------------------------------   

 ----- Agradecimento Donativo - Apoio na luta ao COVID-19: A Câmara tomou 

conhecimento das cartas da Santa Casa da Misericórdia de Espinho, datadas de 

08/05/2020 e 18/05/2020, a agradecer a oferta de material para apoio na luta contra o 

COVID-19. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Relatório de execução trimestral (janeiro a março de 2020) e registo mensal 

das atividades (abril 2020) no âmbito do projeto promover o sucesso - escola 

para todos: Tendo presente a informação da Divisão de Educação e Juventude, a câmara 

tomou conhecimento do relatório de execução trimestral (janeiro a março de 2020) e do 

registo mensal das atividades (abril 2020) no âmbito do projeto promover o sucesso- 

escola para todos. --------------------------------------------------------------------------------  

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

conhecimento das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe estão 

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

reunião para o dia 22/06/2020, pelas 17.00 horas. --------------------------------------------  

 ----- 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 ___________________________ 

 


