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ATA N.º 26/2017 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E DESASSETE.  --------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de 

Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se em reunião ordinária, 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, Carlos Nuno Lacerda Lopes e 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo justificado, a Sra. Vereadora 

Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 238/2017: Aprovação das atas n.ºs 24/2017 e 25/2017 de 

20 e 24 de novembro: Em virtude das atas n.ºs 24/2017 e 25/2017 das reuniões 

ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de 20 e 24 de novembro, respetivamente, 

terem sido entregues em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das 

mesmas, 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, 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 aprová-

las por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros do órgão executivo que 

estiveram presentes nas reuniões a que se reportam as atas em apreciação. ----------------  

 ---- Deliberação Nº 239/2017: Designação dos representantes do Município nos 

conselhos gerais dos Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e 

Dr. Manuel Laranjeira: Presente a informação n.º 3513/2017 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, nos termos e para os efeitos do 

previsto nos artigos 12.º/2 e 14.º/4 do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril (alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho) designar como representantes 

do Município de Espinho nos Conselhos Gerais do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Laranjeira e do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, o Sr. Vice-
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Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. António Vicente de Amorim Alves Pinto, a 

Chefe da Divisão de Educação e Juventude, Dr.ª Susana Manuel Loureiro Teixeira e o 

secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Dr. Pedro Jorge Faustino Gonçalves Sousa. ---  

 ---- Deliberação Nº 240/2017: ratificação da revogação do “contrato de aquisição 

de serviços para elaboração projecto de arquitectura e especialidades para 

reabilitação da rua 19 entre rotunda cidade de Espinho e rua 20”: Presente a 

informação n.º 3542/2017 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 unanimidade, ratificar o acordo de revogação do “contrato de aquisição de 

serviços para elaboração projecto de arquitectura e especialidades para reabilitação da rua 

19 entre rotunda cidade de Espinho e rua 20”. -------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 241/2017: Celebração de “Protocolo de colaboração entre o 

Município de Espinho e o Aeroclube da Costa Verde para efeitos da realização de 

sessões de hipoterapia no âmbito do projeto «Na escola eu tenho tudo» no ano 

letivo 2017/2018”: Presente a informação n.º 3531/2017 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, tendo presente o considerado na informação acima referida e a 

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

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a associação “Aeroclube da Costa 

Verde” - ao abrigo da competência prevista na 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; aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 

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

n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido “Protocolo de colaboração entre o Município 

de Espinho e o Aeroclube da Costa Verde para efeitos da realização de sessões de 

hipoterapia no âmbito do projeto «Na escola eu tenho tudo» no ano letivo 2017/2018”, de 

acordo com os considerandos e termos nele fixados. ------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 242/2017: Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Espinho e a Academia de Música de Espinho, no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para 
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o ano letivo 2017/2018”: Presente a informação n.º 3528/2017 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, tendo presente o considerado na informação acima referida e a 

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

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com a Academia de Música de 

Espinho, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 

o referido “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e a Academia de Música 

de Espinho no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico para o ano letivo 2017/2018”, de acordo com os considerandos e termos 

nele fixados. --------------------------------------------------------------------------------------   

 ---- Deliberação Nº 243/2017: Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao 

ano letivo 2017/2018: Presente a informação n.º 3532/2017 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 

estabelecimento de “Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida ”, para despesas diversas em 

matéria de educação, pelo valor de €22.510,00 (vinte e dois mil, quinhentos e dez euros), 

não sujeito a IVA, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida. ----------   

 ---- Deliberação Nº 244/2017: Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira referente ao ano letivo 

2017/2018: Presente a informação n.º 3533/2017 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 

estabelecimento de “Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira”, para despesas diversas em matéria de 

educação, pelo valor de €23.880,00 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta euros), não 

sujeito a IVA, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira. -------------------------  



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 4 / 5 

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 

 
 

 ---- Deliberação Nº 245/2017: Ocupação do espaço público – ratificação de 

despacho: Presente a informação n.º 3521/2017 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 do Senhor Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Centro Social de 

Paramos/Equipa de Rua SMACTE em parceria com a Associação Abraço, para ocupação do 

espaço público (Praça José Oliveira Salvador) nos dias 20, 22 e 23 de novembro, entre as 

14h30m e as 17.00 horas, para efeitos de rastreio e sensibilização à comunidade em geral, 

da prevenção e do diagnóstico precoce do VIH e Hepatites. -----------------------------------   

 ---- Deliberação Nº 246/2017: Procissão – ocupação da via pública/corte e 

condicionamento de trânsito: Presente a informação n.º 3520/2017 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 do Pároco João de Deus Costa Jorge, da Paróquia de 

Guetim, para ocupar a via para realização da procissão em honra da Imaculada Conceição, 

no dia 8 de dezembro (sexta-feira) com início às 17.00 horas, de acordo com o percurso 

indicado no ofício da Paróquia. ------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 27 

novembro de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui 

o saldo da gerência de 2016 no valor de quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito 

cêntimos): dois milhões quatrocentos e dezassete mil duzentos e trinta e dois euros e 

setenta e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e 

oitenta e três mil oitocentos e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 27 novembro do corrente ano, foram cabimentadas 

despesas no valor de, trinta milhões setecentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e 

nove euros e trinta e quatro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia 

no valor de vinte e um milhões seiscentos e cinco mil quatrocentos e quarenta euros e 

trinta e dois cêntimos.  ---------------------------------------------------------------------------   

 ---- Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do n.º4 do art.º 49.º da 

Lei 42/2016, de 28 de dezembro que aprova o OE 2017: A Câmara tomou 
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conhecimento de todos os contratos de aquisição de serviços de 15 a 28 de novembro de 

2017, nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro.  ------  

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

conhecimento à Câmara de diversas diligências que efetuou 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. --------------------------------------------------------  

 ----- 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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Chefe da Divisão,   ___________________________ 

 

 

 


