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ATA N.º 10/2022 

 ----- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO DE DEZ DE 

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

 ----- Aos dez 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, em reunião extraordinária, a Câmara Municipal 

de Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel 

Lino Moreira Reis, com a presença do Sr. 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 84/2022: Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências no Domínio da Educação do Município de Espinho no Agrupamento 

de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida: Presente a informação n.º 1193/2022 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 maioria e 3 

abstenções dos vereadores do PSD, submeter à aprovação da Assembleia Municipal de 

Espinho a autorização da celebração de Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências no Domínio da Educação entre a Câmara Municipal de Espinho e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, nos termos da minuta anexa à 

informação acima referida, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias 

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

Mais deliberou solicitar à assembleia municipal a convocação de uma reunião em sessão 

extraordinária ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro (com as retificações n.os 46-C e 50-A de 01/11/2013 e 11/11/2013, alterada pela 

Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, 

de 30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto e pela Lei n.º 66/2020, de 04 de novembro). Os Vereadores do PSD protestaram 
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apresentar declaração de voto. Tendo a mesma entrado fora do prazo regimental, não foi 

aceite. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 85/2022: Minuta do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências no Domínio da Educação do Município de Espinho no 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira: Presente a informação n.º 1194/2022 

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 

maioria e 3 abstenções dos vereadores do PSD, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal de Espinho a autorização da celebração de Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências no Domínio da Educação entre a Câmara Municipal de Espinho 

e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, nos termos da minuta anexa à informação 

acima referida, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com 

a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Mais deliberou 

solicitar à assembleia municipal a convocação de uma reunião em sessão extraordinária ao 

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (com as 

retificações n.os 46-C e 50-A de 01/11/2013 e 11/11/2013, alterada pela Lei n.º 25/2015, 

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

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

n.º 66/2020, de 04 de novembro). Os Vereadores do PSD protestaram apresentar declaração 

de voto. Tendo a mesma entrado fora do prazo regimental, não foi aceite. ------------------  

 ----- 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 ___________________________ 


