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ATA N.º 12/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZANOVE.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos três dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, 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, Adelino Miguel Lino Moreira Reis 

e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado por motivo justificado, o Sr. 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. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 110/2019: Aprovação da ata n.º 11/2019 de 20 de maio: Em 

virtude da ata n.º 11/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 20 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 das 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 111/2019: Transferência de competências para a Área 

Metropolitana do Porto: Presente a informação n.º 1082/2019 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 os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, submeter à apreciação da Assembleia Municipal de Espinho a não-concessão 

de acordo favorável à transferência de competências do Estado para a Área Metropolitana 

do Porto, restrita aos anos de 2019 e 2020, previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 

e nos Decretos-Leis n.º 21/2019, de 30 de janeiro, n.º 23/2019, de 30 de janeiro e n.º 

58/2019, de 30 de abril.  ------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Deliberação Nº 112/2019: Financiamento da contrapartida nacional de 

projetos de investimento autárquico aprovados no âmbito dos programas do 

Portugal 2020 – autorização de abertura de procedimento de consulta para a 

contração de empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de 

5.039.822,11 €: Presente a informação n.º 1061/2019 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 os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

maioria e dois votos contra dos Vereadores do PS, autorizar a abertura de procedimento de 

consulta a entidades bancárias para a contratação de um empréstimo de médio e longo 

prazo, até ao montante global de 5.039.822,11 euros, para aplicação em investimentos, 

correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal, e a 

submissão de candidaturas à Linha BEI PT 2020 – Autarquias – NORTE - 08-5673- FEDER-

000127 - Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Couto – até 1.367.264,40€; 

NORTE-08-5673-FEDER-000142 - Escola Básica de Guetim – até 159.334,63€; NORTE-05-

1406-FEDER-000221 - Beneficiação/Ampliação de Paragens de Autocarro no Concelho – 

até 74.922,60€; NORTE-05-1406-FEDER-000216 – Rede de Ciclovias – até 3.438.300,48€. 

Mais deliberou a câmara, aprovar o Convite do procedimento de consulta às instituições 

financeiras. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “O atual 

executivo continua a promover o aumento do endividamento recorrendo a consecutivos 

empréstimos, reduzindo a margem de endividamento que poderá vir a ser necessária para 

num futuro próximo resolver os grandes problemas que o município enfrenta, 

nomeadamente a rede pública de abastecimento de água e saneamento, assim como o 

avançado estado de degradação dos equipamentos municipais. Esta ausência de estratégia 

e estes investimentos pouco ou nada criteriosos, podem impossibilitar este executivo de 

honrar os compromissos eleitorais assumidos com os eleitores, ou até mesmo condicionar 

irreversivelmente a aprovação de um futuro empréstimo para saldar a dívida com a EDP. 

Este empréstimo, apenas torna claro que este município não dispõe de capitais próprios, o 

que o torna totalmente dependente de recurso a créditos ou fundos comunitários para 

fazer investimentos. Acresce a gravidade de cada vez ficar mais claro que os grandes 

problemas do Município de Espinho ficam adiados e sem qualquer possibilidade de ser 

resolvidos nos próximos mandatos, uma vez que este executivo PSD está a condicionar e a 

desbaratar a capacidade de endividamento com investimentos que não são prioritárias.”. 
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Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Presidente e Vereadores 

do Partido Social Democrata presentes na reunião votaram a favor do Financiamento da 

Contrapartida Nacional de Projetos de Investimento Autárquico aprovados no âmbito dos 

Programas do Portugal 2020. A aprovação contempla a contratação de um empréstimo de 

médio e longo prazo, até ao montante global de 5.039.822,11 euros, para aplicação em 

investimentos, correspondente ao financiamento da contrapartida nacional de investimento 

municipal, e a submissão de candidaturas à Linha BEI PT 2020 – Autarquias – NORTE - 08-

5673-FEDER-000127 - Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Couto – até 

1.367.264,40€; NORTE-08-5673-FEDER-000142 - Escola Básica de Guetim – até 

159.334,63€; NORTE-05- 1406-FEDER-000221 - Beneficiação/Ampliação de Paragens de 

Autocarro no Concelho – até 74.922,60€; NORTE-05-1406-FEDER-000216 – Rede de 

Ciclovias – até 3.438.300,48€. Este financiamento, nos termos da legislação vigente, não é 

considerado para cálculo do limite de endividamento municipal. As condições de acesso a 

esta linha de financiamento do BEI, mais favoráveis, têm como objetivo acelerar a 

execução dos fundos comunitários e assim contribuir para o desenvolvimento económico 

dos territórios abrangidos. O investimento global previsto para estas intervenções é de 

10.982.624€, em que, o município receberá 5.640.413€ de fundos comunitários 

provenientes do FEDER. A contratação de um empréstimo é por isso muito importante, 

pela relevância destes projetos para o Município, assim como, para garantir a estabilidade 

financeira durante a execução destas obras. A libertação destes fundos permitirá ao 

município gerir os fundos disponíveis, para fazer face a outras necessidades emergentes de 

planeamento e intervenção no território do concelho.” -----------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 113/2019: “AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 

BÁSICA SÁ COUTO” – Ratificação das decisões sobre lista de erros e omissões, 

pedidos de esclarecimentos, suprimento e retificação do Caderno de Encargos: 

Presente a informação n.º 1069/2019 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria e dois votos contra dos 

Vereadores do PS, no âmbito do procedimento para a execução da empreitada de obras 

públicas de “AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO”, enquanto 

órgão competente para a decisão de contratar, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 
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33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua redação em vigor), ratificar as 

decisões proferidas pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, identificadas no seu 

Despacho CP n.º 57/2019 de 17 de maio de 2019 e Despacho CP n.º 61/2019, de 24 de 

maio de 2019, tendo em conta as informações prestadas pelo Júri do procedimento em 

16/05/2019 (registo n.º I, CP, 430/2019) e em 23/05/2019 (registo n.º I, CP, 457/2019), 

e respetivos documentos e seus anexos – que aqui se dão como reproduzidos na íntegra. 

Os Vereadores do PS e os eleitos do PSD protestaram apresentar declaração de voto, por 

escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo as mesmas não foram 

apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 114/2019: Atribuição de subsídio à Banda União Musical 

Paramense: Presente a informação n.º 1009/2019 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

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

atribuição de 690,00€ (seiscentos e noventa euros), à Banda União Musical Paramense. ---  

 ---- Deliberação Nº 115/2019: Protocolo de Colaboração entre a Federação 

Portuguesa de Voleibol e o Município de Espinho para efeitos da realização de 

etapas do FIVB Beach Volleybal World Tour 2019 em Espinho: Presente a 

informação n.º 1039/2019 da Divisão de Desporto, 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 

acima considerado e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 

concordou, deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o “Protocolo 

de Colaboração entre a Federação Portuguesa de Voleibol e o Município de Espinho para 

efeitos da realização de etapas do FIVB Beach Volleybal World Tour 2019 em Espinho”. Os 

Vereadores do PS e os eleitos do PSD protestaram apresentar declaração de voto, por 

escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo as mesmas não foram 

apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 116/2019: Protocolo de colaboração entre o Município de 

Espinho e o cineasta Paulo Alexandre d’Alva Baptista para estabelecimento de 

Residência Artística no Museu Municipal de Espinho: Presente a informação n.º 

1084/2019 da Divisão de Cultura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
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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 e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 

concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar protocolo de 

colaboração com o cineasta/realizador Paulo Alexandre d’Alva Baptista, ao abrigo da 

competência prevista na alínea e) do n. º 2 do artigo 23.º e na alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 117/2019: Pedido de cedência do parque de estacionamento 

- Rio Largo: Presente a informação n.º 1085/2019 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 unanimidade, autorizar 

a utilização por parte dos clientes do Casino de Espinho do parque de estacionamento do 

Rio Largo, das 20:00 horas às 05:00 horas, às quintas-feiras, sextas-feiras, sábados e 

vésperas de feriado, devendo a requerente assegurar as condições de funcionamento, sem 

causar perturbações no restante espaço e sem a colocação de qualquer sinalética 

permanente de indicação de parque privativo. -------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 118/2019: Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Diversas: Presente a 

informação n.º 1087/2019 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas 

dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da 

Manutenção de Infraestruturas diversas nas Juntas de Freguesia do Concelho de Espinho, 

nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da autorização facultada pela Assembleia 

Municipal de Espinho em 26 de fevereiro de 2019, aquando da aprovação dos Documentos 

Previsionais para 2019, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei. -----  

 ---- Deliberação Nº 119/2019: Procedimento de Hasta Pública para atribuição a 

título precário da exploração económica do espaço municipal destinado a 

cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico - Época balnear 2019: Presente a 
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informação n.º 998/2019 da Divisão de Desporto, 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, realizar um procedimento de hasta pública para atribuição a título precário, 

da exploração do espaço municipal destinado a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico 

para a época balnear 2019. Mais deliberou designar, desde já, os Srs. Vereadores Quirino 

de Jesus, Lurdes Ganicho e Miguel Reis, para integrarem a Comissão que irá efetuar o 

procedimento de hasta pública, no dia 11/06/2019 com início às 16.00 horas. --------------  

 ---- Deliberação Nº 120/2019: Hasta pública para alienação de um terreno 

pertencente ao Município, sito no lugar do Loureiro, freguesia de Silvalde, 

concelho de Espinho: Presente a informação n.º 1059/2019 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 os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando 

com a proposta dos serviços, deliberou, por unanimidade: i. Alienar o bem imóvel sito no 

lugar do Loureiro, freguesia de Silvalde concelho de Espinho, inscrito na matriz predial 

rústica de Silvalde com o artigo n.º 1623 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Espinho sob o n.º 327/19900709, ao abrigo da competência prevista na alínea g) no n.º 1 

do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor, através de 

procedimento de hasta pública. ii. Fixar o valor base de licitação do imóvel em 312.000,00€ 

(trezentos e doze mil euros). iii. Aprovar as respetivas peças de procedimento de hasta 

pública para o efeito da alienação do imóvel. iv. Estabelecer o próximo dia 15/07/2019, 

pelas 15.30 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Espinho (Edifício dos Paços 

do Concelho) para efeitos da realização da hasta pública e respetiva praça. v. Designar os 

Srs. Vereadores Quirino de Jesus, Lurdes Ganicho e Ana Paula Africano para integrarem a 

Comissão que dirigirá a praça e os trabalhos da hasta pública. Determinar a publicitação da 

hasta pública, por anúncio, através da afixação de editais, da publicação em jornal local e 

na página da internet do Município de Espinho. ------------------------------------------------  

 ---- Deliberação nº 121/2019: Pedido de rescisão da concessão do ossário n.º 

547 do Cemitério Municipal de Espinho: Presente a informação n.º 996/2019 da 

Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, 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 
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mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente as informações 

prestadas sobre um requerimento de Maria José de Sousa Neves Maia, Cabeça-de-Casal da 

herança e representante das legítimas herdeiras de Maria Amélia de Sousa – 

concessionária do ossário n.º 547 do Cemitério Municipal, - atribuído em 13 de janeiro de 

2014, - alvará n.º 28/14 – Livro 3, a informar da sua disponibilidade de rescindir a 

concessão do referido Ossário, pela Divisão de Serviços Básicos e Ambiente e pela Divisão 

de Gestão Administrativa e Financeira e Turismo – (Atualização de valores com base no 

Índice de preços no consumidor – Média anual – Instituto Nacional de Estatística, datada 

de 16/05/2019) e, ao abrigo da competência prevista no n.º 8 do artigo 36º do 

“Regulamento do Cemitério Municipal de Espinho”, deliberou, por unanimidade, deferir a 

pretensão, sendo o valor a pagar às herdeiras de Maria Amélia de Sousa, representadas 

pela cabeça-de-Casal, Maria José de Sousa Neves Maia, pela rescisão da concessão do 

Ossário n.º 547 do Cemitério Municipal de Espinho, no valor de 221,50 Euros.  -------------  

 ---- Deliberação Nº 122/2019: Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora: 

pedido de interrupção e corte de trânsito – Paróquia de Silvalde – ratificação de 

despacho: Presente a informação n.º 1074/2019 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 unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Pároco Manuel António 

para encerrar ou condicionar algumas Ruas de Silvalde, para realização da procissão de 

Velas em honra de Nossa Senhora, no dia 25 de maio (sábado), a partir das 21h30m, com 

o seguinte itinerário: Saída da Capela de Nossa Senhora do Mar, em direção ao Mar, à 

esquerda na Rua Alcino Caréu, à direita na Rua Arrais Florêncio até ao mar, seguindo para 

norte, Avenida Marginal sul, até à Rua 45, virar a nascente, na Rua 45, até à Avenida S. 

João de Deus, virar a sul, na Avenida S. João de Deus até à Rua Nossa Senhora do Mar, 

reentrar na Capela de Nossa Senhora do Mar.  -------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 123/2019: Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora: 

pedido de interrupção e corte de trânsito – Paróquia de Silvalde – ratificação de 

despacho: Presente a informação n.º 1075/2019 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 
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arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Pároco Manuel António 

para encerrar ou condicionar algumas Ruas de Silvalde, para realização da procissão de 

Velas em honra de Nossa Senhora, no dia 26 de maio (domingo), a partir das 21h30m, 

com o seguinte itinerário: Saída da Capela de Nosso Senhor do Calvário, em direção a 

Norte pela Rua da Boa Nova, à esquerda no Largo da Junta, à direita na Rua Professor 

Castro até à Capela da Nossa das Dores, pelo Largo dos Covêlos e Rua dos Covêlos, saída 

da Capela da Nossa Senhora das Dores, até à Igreja Paroquial, pela Rua da Nossa Senhora 

das Dores, Rua professor Castro e Largo da Igreja.  -------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 124/2019: Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de 

Fátima: pedido de interrupção e corte de trânsito – Paróquia de Paramos – 

ratificação de despacho: Presente a informação n.º 1076/2019 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 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido de 

António Machado Pais para encerrar ou condicionar algumas Ruas de Paramos, para 

realização da procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, no dia 25 de maio 

(sábado), das 20h45m às 22.00 horas, com o seguinte percurso: Av. da Igreja, Rua das 

Poças, Rua Padre Sá, Av. Central Norte (estrada 109), até à Capela N. S. da Guia. ---------  

 ---- Deliberação Nº 125/2019: Procissão de Velas: pedido de ocupação da via 

pública – Paróquia de Espinho – ratificação de despacho: Presente a informação n.º 

1073/2019 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 unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara que autorizou o pedido do Pároco Artur Manuel Monteiro Pinto, para ocupação da 

via pública, para realização da Procissão de Velas, no dia 31 de maio (sexta-feira), a partir 

das 21h30m, com o seguinte itinerário: com início na Capela de S. Pedro, passando pela 

Rua 2 norte, sobe Rua 27, Rua 10 norte, sobe Rua 23, Rua 18 sul até à Igreja Matriz. ------  

 ---- Deliberação Nº 126/2019: Caminhada da família: pedido de ocupação de 

espaço público – Centro Social de Paramos – ratificação de despacho: Presente a 
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informação n.º 1078/2019 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 unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Técnica Superior de Educação Social 

Anabela Monteiro, para ocupação do espaço público, para realização da habitual 

“Caminhada da Família”, no dia 2 de junho (domingo), às 10.00 horas, no seguinte 

percurso: saída do edifício sede do Centro Social de Paramos, sito na Travessa da Junta, 

seguindo pela Av. da Igreja, Rua das Poças, Rua Padre Sá, Rua Central, Rua do Quartel, 

Rua da costa verde, entrando no passadiço da Praia “Pau da Manobra” em Silvalde, 

seguindo pela marginal até a Praia da Baía. Solicita ainda autorização para utilizar o espaço 

junto à praia da Baía para instalar a estrutura associada à chegada da caminhada e 

realização de uma aula de aeróbica. ------------------------------------------------------------  

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

maio de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o 

saldo da gerência de 2018 no valor de um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos 

e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) seiscentos e nove mil cento e quarenta euros e 

quarenta e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e vinte 

e quatro mil novecentos e noventa euros e cinquenta e nove cêntimos. A Câmara foi ainda 

informada que, até ao dia 27 de maio do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 

valor de trinta e quatro milhões seiscentos e quarenta e seis mil noventa e cinco euros e 

cinco cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dez 

milhões seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa e sete euros e cinco 

cêntimos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal desde maio de 2018, por 13 

meses consecutivos; cessação da resolução do arrendamento apoiado por 

pagamento integral da dívida existente: A Câmara tomou conhecimento do 

arquivamento do processo de resolução do arrendamento apoiado relativo ao Sr. José 

Gonçalves Mourito, do fogo de habitação social sito no Bloco B da Avenida S. João de Deus, 

2262, 1º Esquerdo, Silvalde, por pagamento na íntegra da dívida referente ao 

incumprimento do pagamento mensal da renda desde maio de 2018. ------------------------  
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 ---- Incumprimento do pagamento da Renda Mensal relativa aos meses de julho 

de 2018 a abril de 2019: 10 meses consecutivos; Cessação da resolução do 

arrendamento apoiado por pagamento da dívida existente: A Câmara tomou 

conhecimento do arquivamento do processo de resolução do arrendamento apoiado relativo 

ao Sr. José Gomes Pereira, no fogo de habitação social sito no Bloco 4 da Rua Manuel 

d’Areia, Entrada 6, 1º Direito, Silvalde, por pagamento da dívida referente ao 

incumprimento do pagamento mensal da renda de julho de 2018 a abril de 2019.  ----------  

 ----- Reuniões de Câmara: A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de 

Câmara do dia 17 de junho para o dia 24 de junho, pelas 17:00 horas, sendo a mesma 

pública.--------------------------------------------------------------------------------------------  

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

disponibilizou-se para dar 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 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,    ___________________________ 

 


