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ATA N.º 16/2016 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DOZE DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos doze dias do mês de setembro do ano dois mil e dezasseis, 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, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da 

Fonseca, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes 

dos Santos Neto, tendo faltado, por motivo justificado, o Vereador Sr. Quirino Manuel Mesquita de 

Jesus. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe 

da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. ----------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 165/2016: Atribuição de subsídio às Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Ajuda 2016: Presente a informação n.º 7213/2016 dos Serviços 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 41.500€ 

(quarenta e um mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas Nossa Senhora da Ajuda 2016, como 

entidade organizadora das festas em honra da mesma, assumindo o consumo da eletricidade nas 

ornamentações da festividade.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 166/2016: Aprovação da realização do «Desafio Fotográfico – 12 

Meses 12 Fotos (2016)» e respetivo “Programa e Regras de Participação”: Presente a 

informação n.º 7333/2016 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, concordando com a proposta dos serviços de Turismo da Divisão de 

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo (DGAFT), no âmbito das atribuições previstas na 

alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 23.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 52/2015, de 9 de junho, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, e 

pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março), aprovar a realização do «Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 

Fotos (2016)» e, para efeitos da sua implementação, aprovar – ao abrigo do previsto das 

competências previstas nas alíneas u) e k) (parte final) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro – o respetivo “Programa e Regras de Participação“, nos termos dos quais 

funcionará e se organizará a iniciativa em questão, em conformidade com o proposto pelos serviços. 
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Mais deliberou a Câmara aprovar atribuir os seguintes prémios monetários no âmbito do presente 

concurso: Prémios para a Melhor foto por mês, no valor de 50€ (cinquenta euros); Prémio para o 

Melhor conjunto de doze (12) fotografias (uma por cada mês do ano), no valor de 50€ (cinquenta 

euros), e realizar a respetiva despesa. ---------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 167/2016: Aprovação da ata n.º 15/2016, de 12 de agosto: Em 

virtude da ata n.º 15/2016 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 12 de agosto, 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, 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 N.º 168/2016: Proposta para ATM EURONET no espaço exterior da 

Piscina Solário Atlântico: Presente a informação n.º 7316 do Gabinete de Apoio à Presidência e 

Vereação, 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 contrato de instalação de um 

ATM (caixa automático) no exterior das instalações da Piscina Solário Atlântico. -----------------------  

 ----- Deliberação N.º 169/2016: Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano 

letivo 2016/2017”: Presente a informação n.º 7156/2016 dos Serviços 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, 

tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com o 

qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 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 o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2016/2017”, de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados. Mais tendo sido deliberado revogar a decisão anterior tomada 

sobre a matéria, em sua reunião ordinária de 12 de agosto de 2016, uma vez que a versão do 

protocolo em causa enviada para aprovação não se encontrava na redação correta. -------------------  

 ----- Deliberação N.º 170/2016: Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida no 
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âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

para o ano letivo 2016/2017”: Presente a informação n.º 7158/2016 dos Serviços 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 o documento na mesma referido (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 unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, 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 o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2016/2017”, de 

acordo com os considerandos e termos nele fixados. Mais tendo sido deliberado revogar a decisão 

anterior tomada sobre esta matéria, em sua reunião ordinária de 12 de agosto de 2016, uma vez 

que a versão do protocolo em causa enviada para aprovação não se encontrava na redação correta.-  

 ----- Deliberação N.º 171/2016: Doação ao Município de Terreno em Esmojães – União 

das Freguesias de Anta e Guetim: Presente a informação n.º 7270/2016 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, ao abrigo da 

alínea j) do n.º 1 do artigo 33º 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 52/2015, de 9 de junho, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, e pela 

Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março), aceitar a doação do bem imóvel correspondente ao artigo 

matricial urbano n.º 3327 com a área de 715 m2, proveniente do artigo matricial n.º 2119 urbano, 

da União das Freguesias de Anta e Guetim, feita pelos proprietários Anselmo Gomes da Rocha Pinto 

e Maria dos Prazeres de Matos Lopes, nos termos concretos melhor especificado na respetiva 

Proposta de Doação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 172/2016: Pedido autorização de horário alternativo para realização 

de ensaios acústicos – Utwo Café: Presente a informação n.º 7279/2016 da Divisão de Obras 

Particulares e Licenciamentos, 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 que sejam 

concedidos 60 dias para que a entidade exploradora proceda à realização da referida avaliação 

acústica, nos termos da informação técnica da DOPL de 29/07/2016. -----------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 173/2016: Centro Social de Paramos – utilização de espaço público 

para comemoração do “Dia do Bairro” – ratificação de despacho: Presente a informação n.º 
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6936/2016 do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação, 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 referida (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou a ocupação da via 

pública para realização das atividades inseridas na comemoração do aniversário do Complexo 

Habitacional da Quinta de Paramos realizadas no dia 03/09/2016. --------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 174/2016: Festa de Nossa Senhora da Ajuda 2016 – ocupação da via 

pública com tapetes de flores: Presente a informação n.º 6937/2016 do Gabinete de Apoio á 

Presidência e Vereação, 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 autorizar, por unanimidade, a Comissão de Festas Santa 

Maria Maior – Espinho 2016 a ocupar a via pública para colocação dos usuais tapetes de flores nas 

ruas da cidade já tradicionais para o efeito. ---------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação N.º 175/2016: Procissão Religiosa Nossa Senhora das Dores, Silvalde - 

ocupação da via pública – ratificação de despacho: Presente a informação n.º 7225/2016 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. Vice-Presidente da Câmara que autorizou a Paróquia de S. Tiago de 

Silvalde a ocupar a via pública para realização da procissão religiosa inserida na Festa Litúrgica de 

Nossa Senhora da Dores no dia 11/09/2016, entre as 17h15 e 18h15, de acordo com o percurso já 

indicado à PSP. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário de tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 5 de setembro 

de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência 

de 2015 no valor de mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): dois milhões e 

cinco mil novecentos e vinte e três euros e dezassete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 

milhão quatrocentos e noventa um mil duzentos e cinquenta e oito euros e setenta e um cêntimos. 

DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 5 de setembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de vinte e nove milhões setecentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e um euros e 

sessenta e quatro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de 

dezasseis milhões setecentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e cinco euros e trinta cêntimos. ---   

 ----- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----- 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 ______________________________________ 

 

 


