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ATA N.º 07/2022 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO DE QUATRO DE 

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

 ----- Aos quatro dias do mês de abril 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 do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e dos Senhores 

Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, 

Maria de Lurdes Santos Ganicho, João Manuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão 

Rodrigues. 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 60/2022: Aprovação da ata n.º 6/2022 de 21 de março: Em 

virtude da ata n.º 6/2022 de 21 de março 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 61/2022: Documentos de Prestação de Contas 2021: Presente 

a informação n.º 884/2022 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 unanimidade, aprovar os Documentos de Prestação de Contas 

relativos ao exercício financeiro 2021, assim como o Inventário de Bens, Direitos e 

Obrigações Patrimoniais do Município e respetiva avaliação, nos termos da alínea i) do n.º 1 

do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada por Retificação n.º 46-

C/2013, de 01 de novembro, Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, Lei n.º 25/2015, 

de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e Lei n.º 66/2020, de 04 de 

novembro. O resultado líquido do período 2021, no montante de -1.209.137,02 euros (um 
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milhão duzentos e nove mil, cento e trinta e sete euros e dois cêntimos negativos) deve ser 

transferido para a conta 56 – Resultados Transitados, de acordo com o estipulado na Portaria 

nº 189/2016, de 14 de julho. Mais deliberou a Câmara submeter os presentes documentos 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para os efeitos previsto na alínea l) do n.º 

2 do artigo n.º25 da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, alterada por Retificação n.º 46-

C/2013, de 01 de novembro, Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, Lei n.º 25/2015, 

de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e Lei n.º 66/2020, de 04 de 

novembro. Os Vereadores do PSD p apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

Vereadores do PSD, votam a favor relativamente ao ponto 2 da reunião de Câmara de 

04/04/2022- “Documentos de Prestação de Contas 2021”, por considerarem que 

representam os primeiros 9 meses de 2021, dando uma visão clara da gestão cuidada e 

responsável do Executivo do PSD, em cumprimento escrupuloso da legislação em matéria de 

finanças locais. Analisando os documentos de prestação de contas, os vereadores do Partido 

Social Democrático, realçam-se os seguintes aspectos:  O Saldo de gerência a dez/2021 foi 

de 4.809.153,37€, que ficaram ao dispor do atual Executivo do PS, pelo que se verifica clara 

a inexistência do propalado “buraco”; Não podemos deixar de frisar as condições adversas 

de execução orçamental, decorrentes da pandemia por Covid_19, com Redução de Impostos 

e taxas de 21%, face a 2020, ou seja, menos 2.436.424,27€;  Mesmo em condições 

adversas, realçam-se as atividades levadas a cabo, descritas como isenções e apoios COVID-

19, Modernização administrativa serviços online, proteção civil, ação social, estratégia local 

de habitação, requalificação das Escolas de Guetim e Espinho 2 e o apoio ao Novo Quartel 

Bombeiros, etc. Em 2021 o Ativo Corrente e Não Corrente do Município aumentaram 

11.031.369,25€; Resultados Operacionais em 2021 (antes de depreciações) foi positivo 

5.806.009,11€. Rácio de Autonomia Financeira de 80%;  A Dívida total do município a 31 de 

dezembro era de 26.752.083,64€, apesar da crise dos últimos 2 anos, representa uma 

redução de cerca de 40% do valor que herdado do PS em 2009;  No cumprimento do limite 

legal de endividamento, existe uma Margem Absoluta de 9.500.999,79€, livre para novos 

empréstimos;  Execução orçamental de 88% na receita e de 81% na despesa, representa 

bem a capacidade de execução demonstrada pelo anterior executivo do PSD;  O aumento da 

receita global decorre dos empréstimos ao investimento contratados e das verbas 

provenientes de fundos comunitários com níveis elevados de execução; Apesar do grande 

impacto do COVID-19 na economia e receitas correntes municipais, foi possível, ainda assim, 
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gerar uma poupança corrente de 3.036.483,56€ que foi afetada a investimento. O 

investimento total em 2021 foi de 15.888.604,08€. Por tudo o anotado fica clara a gestão 

cuidada e responsável do Executivo do PSD, que deixa uma Câmara numa situação financeira 

manifestamente melhor do que recebeu, tendo recuperado a credibilidade do Município e 

modernizado o seu funcionamento, permitindo uma melhor prestação de serviços aos 

Munícipes.” ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 62/2022: Projeto “Experimentar – Biológico”: Presente a 

informação n.º 899/2022 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a iniciativa “Experimentar – Biológico”, permitindo a venda de produtos biológicos 

certificados no espaço da Feira semanal de Espinho, aos sábados de manhã, e isentando os 

produtores que nele se inscreverem, até 30 de junho do corrente ano, do pagamento de 

qualquer taxa. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 63/2022: Resolução do Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Espinho a Liga dos Combatentes - Núcleo de Espinho para efeitos da 

utilização da sala 35 do F.A.C.E.: Presente a informação n.º 853/2022 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

concordando com a presente informação deliberou, por unanimidade, rescindir o Protocolo 

de Colaboração entre o Município de Espinho e a Liga dos Combatentes- Núcleo de Espinho 

para efeitos da utilização da sala 35 do F.A.C.E., nos termos e ao abrigo do disposto do nº 3 

da cláusula 4, por razões de interesse público relevante. --------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 64/2022: Protocolo de Cooperação entre o Alto Comissariado 

para as Migrações, I.P. e o Município de Espinho, no âmbito do Projeto-Piloto 

“Integrar Valoriza”, criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2021, 

de 9 de julho, e respetiva Adenda; Ratificação ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do 

RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

vigente: Presente a informação n.º 901/2022 da Divisão de Ação Social, Intergeracional e 

Saúde, 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, nos termos do n.º 3 do artigo 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 4 / 7 

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 

 
 

35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado em 10 de 

janeiro de 2022 entre o Alto Comissariado para as Migrações, I.P. e o Município de Espinho, 

no âmbito do Projeto-Piloto “Integrar Valoriza”, criado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 91/2021, de 9 de julho, - e respetiva Adenda – de acordo com os considerandos 

e termos nele fixados.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 65/2022: Celebração de Protocolo de Cooperação, no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – Financiamento da requalificação e 

alargamento da rede de equipamentos e respostas sociais, com a Santa Casa da 

Misericórdia de Espinho para a implementação do Centro de Estudo e Intervenção 

no Envelhecimento: Presente a informação n.º 898/2022 da Divisão de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde, 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 acima considerado e a proposta de minuta 

de protocolo em anexo, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

presente minuta e celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Espinho - ao abrigo da 

competência fixada na parte final da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais – RJAL; na sua redação em vigor), e 

no âmbito das atribuições previstas nas alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º deste diploma 

legal, - o referido protocolo de colaboração para a implementação do Projeto “Centro de 

Estudo e Intervenção no Envelhecimento” no Município de Espinho, tendo em conta o índice 

de envelhecimento no concelho. -----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 66/2022: Acordo entre parceiros para o desenvolvimento e 

execução do Projeto “Novos Caminhos da Educação: Um referencial para uma 

cidadania ativa”: Presente a informação n.º 905/2022 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 deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo entre Parceiros para o 

Desenvolvimento e Execução do Projeto- “Novos caminhos da educação: um referencial para 

uma cidadania ativa”. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 67/2022: Desafetação de parcelas de terreno de Domínio 

Público Municipal para o Domínio Privado Municipal - Processo LE-ARU n.º 7/20: 
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Presente a informação n.º 894/2022 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, após ter submetido a proposta de desafetação de Domínio 

Público Municipal a consulta pública pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121.º e da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo, procedendo à 

respetiva publicitação, em Diário da República, através do Edital n.º 152/2022, no sítio 

eletrónico do município e por afixação nos locais de estilo, considerou, por maioria e 

abstenção dos vereadores do PSD, improcedente a única reclamação apresentada neste 

âmbito, por não estar devidamente fundamentada. Mais deliberou a Câmara Municipal, por 

maioria e abstenção dos vereadores do PSD, submeter à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a desafetação do Domínio Público Municipal com vista à integração no Domínio 

Privado Municipal, da parcela B, com 665 m2, e da parcela C, com 289 m2, melhor 

identificadas nas plantas anexas à informação acima referida, em cumprimento do disposto 

na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.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, conjugado 

com a alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal. Os Vereadores do PSD 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, abstêm-se no ponto 

8 da Reunião de Câmara de 04/04/2022-“Desafetação de parcelas de terreno de Domínio 

Público Municipal para o Domínio Privado Municipal – Processo LE-ARU n.º 7/20”. Apesar de 

reconhecerem a elevada importância da Associação Académica de Espinho e o valor do seu 

papel desportivo e social no Concelho, bem como a importância da ampliação do pavilhão 

desportivo, para a prossecução da sua função estatutária, consideram que a reduzida 

participação na consulta pública, revela a sua baixa divulgação, podendo vir a acarretar no 

futuro elevada controvérsia, no impacto que a ampliação do Pavilhão pode gerar sobre os 

blocos habitacionais existentes, pelo que entendem abster-se na presente votação.” -------  

 ----- Deliberação Nº 68/2022: Revogação da decisão de resolução do arrendamento 

e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de habitação social atribuído 

ao agregado familiar de Alexandra Cristina Rocha Moreira: Presente a informação n.º 

902/2022 da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, 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, 
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concordando com a proposta dos serviços, deliberou, por unanimidade, revogar a decisão de 

resolução do arrendamento e da cessação do respetivo direito de ocupação do fogo, 

determinada pela Câmara Municipal na sua Reunião Ordinária de 21/09/2021 (cf. Deliberação 

n.º 153/2021) ao agregado familiar de Alexandra Cristina Rocha Moreira, em virtude do 

pagamento integral do valor em dívida existente e correspondente indemnização. 

Deliberação Nº 69/2022: Pedido de cedência do auditório do Multimeios Presente a 

informação n.º 777/2022 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Cerciespinho para 

utilização do Grande Auditório do Centro Multimeios para efeitos de realização do espetáculo 

de cariz solidário da Escola de Bailado e Artes Adriana Domingues, nos dias 29 e 30 de julho 

de 2022, pelas 21h30m respetivamente. Mais deliberou a Câmara, por unanimidade, isentar 

do pagamento do aluguer, (nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5) das Normas Internas de 

Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho, o Grande Auditório (Sala António Gaio), 

nos dias anteriormente referidos. ---------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 69/2022: Pedido de cedência do auditório do Multimeios: 

Presente a informação n.º 777/2022 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da 

Cerciespinho para utilização do Grande Auditório do Centro Multimeios para efeitos de 

realização do espetáculo de cariz solidário da Escola de Bailado e Artes Adriana Domingues, 

nos dias 29 e 30 de julho de 2022, pelas 21h30m respetivamente. Mais deliberou a Câmara, 

por unanimidade, isentar do pagamento do aluguer, (nos termos do artigo 7.º, n.ºs 4 e 5) 

das Normas Internas de Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho, o Grande Auditório 

(Sala António Gaio), nos dias anteriormente referidos. ----------------------------------------  

 ----- 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 

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 
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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 ___________________________ 


