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ATA N.º 13/2021
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E OITO DE JUNHO
DE DOIS MIL E VINTE E UM. ------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de
Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se, em reunião ordinária, 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 95/2021: Aprovação da ata n.º 12/2021 de 14 de junho: Em
virtude da ata n.º 12/2021 de 14 de junho 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 96/2021: Denúncia de Contrato de Atribuição a Título Precário
de Exploração do Espaço Municipal: Presente a informação n.º 1371/2021 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 Municipal tomou conhecimento da denúncia e
cessação do contrato de atribuição a título precário de exploração económica do espaço
municipal destinado a Restaurante e Snack-bar, sito no Parque de Campismo Municipal de
Espinho, da “AZÁFAMA COLOSSAL, LDA,” por vontade unilateral do adjudicatário (invocando
a cessação de atividade a partir de 2021.04.22) e determinou, por unanimidade, o
averbamento da declaração de denúncia ao respetivo contrato para cessação formal do
mesmo, produzindo a denúncia os seus efeitos a partir de 1 de maio de 2021. --------------
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----- Deliberação Nº 97/2021: Procedimento de Hasta Pública para atribuição a
título precário da exploração económica do espaço municipal destinado a
restaurante e snack-bar, sito no Parque de Campismo Municipal: Presente a
informação n.º 1437/2021 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, realizar um procedimento de hasta pública para
atribuição a título precário, da exploração económica do espaço municipal destinado a
restaurante e snack-bar, sito no Parque de Campismo Municipal. Mais deliberou a Câmara
aprovar as peças do procedimento em causa (Programa e Condições) e designar, desde já,
os Srs. Vereadores Lurdes Ganicho, Quirino de Jesus e Ana Paula Africano para integrarem
a Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública no dia 12/07/2021, com início
às 15.30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação Nº 98/2021: Procedimento de hasta pública para atribuição a
título precário da exploração económica de um módulo de cafetaria instalado a sul
do Parque Infantil em frente ao Centro Multimeios de Espinho: Presente a informação
n.º 1439/2021 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 minuta do Programa e Condições de
hasta pública para atribuição, a título precário, da exploração económica de um módulo de
cafetaria mencionado em título. Mais deliberou a Câmara, designar, desde já, os Srs.
Vereadores Lurdes Ganicho, Quirino de Jesus e Ana Paula Africano para integrarem a
Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública no dia 12/07/2021, com início às
16.00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação Nº 99/2021: Funcionamento do programa municipal de incentivo
à natalidade «Cheque-Bebé - Nascer em Espinho»: Presente a informação n.º
1358/2021 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, no
âmbito das atribuições genéricas dos municípios em matéria de saúde de promoção do
desenvolvimento (no caso ao nível demográfico) previstas respetivamente nas alíneas g) e
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m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das
autarquias locais, 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, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto), e ao abrigo da competência regulamentar das câmaras municipais prevista no artigo
241.º da Constituição da República Portuguesa e na parte final da alínea k) do n.º do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua redação em vigor), do funcionamento
do programa municipal de incentivo à natalidade «Cheque-Bebé – Nascer em Espinho»”, e
deliberou, por unanimidade, aprovar a sua continuidade para o biénio 2021-2022. -------------- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 21 de
junho de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o
saldo da gerência de 2020 no valor de cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta
e três cêntimos). Dois milhões quinhentos e dezasseis mil quatrocentos e cinquenta euros e
trinta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e vinte e seis
mil oitocentos e setenta e quatro euros e catorze cêntimos. A Câmara foi ainda informada
que, até ao dia 21 de junho do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de
quarenta e quatro milhões novecentos e vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e três euros
e treze cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de quinze
milhões cento e dez mil cento e sessenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos. ------------- Campanha de divulgação - Curso de Formação de Agentes da PSP: A Câmara
tomou conhecimento do e-mail de 23/06/2021, do Senhor Diretor Nacional da PSP,
Superintendente-Chefe Manuel Augusto Magina da Silva, em que manifesta a importância do
contributo prestado pela Câmara Municipal no reforço da divulgação da campanha de
comunicação sobre o recrutamento para a Polícia de Segurança Pública, que muito contribuiu
para o sucesso alcançado, bem como expressar os seus sinceros agradecimentos pelo apoio
dispensado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 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. ----------------------------------Página 3 / 4
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----- 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 que a
subscreveu. --------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal _________________________
A Coordenadora Técnica ___________________________
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