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ATA N.º 22/2014 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 27 DE OUTUBRO 

DE 2014. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze, 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, Joaquim José Pinto Moreira, 

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, 

Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 

José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira 

Bernardes dos Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira. ---------------------------------------------------------------  

 ----- Presente a ordem de trabalhos foram tomadas as seguintes deliberações sobre 

os assuntos dela constantes. --------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 320/2014: Aprovação da Ata nº 21/2014 de 10 de 

outubro: Em virtude da ata n.º 21/2014, da reunião ordinária da Câmara Municipal 

de 10 de outubro, ter sido entregue em fotocópia a todos os seus elementos, 

prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no 

nº 2 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua 

prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos nºs 3 e 4 do 

artigo acima citado, deliberado a sua aprovação por unanimidade. ---------------------  

 ----- Deliberação Nº 321/2014: Pedido de Parecer Prévio - Inspeção de 

Instalações de Gás – Edifícios Municipais: Presente a informação nº 7982/2014 

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 o documento na 

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

por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços 

de “INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS – EDIFÍCIOS MUNICIPAIS”, por ajuste 

direto à empresa PLURINSPEC – Consultadoria em Engenharia Controlo e Qualidade, 

Lda., pelo valor de 1.230,00 € (mil duzentos e trinta euros), acrescido de Iva à taxa 

legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 

de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de Estado).  -------------------------------  
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 ----- Deliberação Nº 322/2014: Pedido de indemnização - acidente na via 

pública - António Rui Cales de Castro: Presente a informação nº 7552/2014 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 mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 130,64€ a António Rui 

Cales de Castro, referente aos prejuízos decorrentes do acidente ocorrido na Rua 8, 

frente ao n.º 333, com a viatura com a matrícula 12-AZ-25, propriedade de Maria 

Margarida Ribeiro da Silva. ----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 323/2014: Acordo de Parceria entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Editorial MIC: Presente a informação nº 8313/2014 do 

Departamento de Gestão de Recursos e Dinâmicas Municipais 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, aprovar o Acordo de Parceria entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a Editorial MIC. ------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 324/2014: Subsidio a atribuir às festas em honra de S. 

Martinho: Presente a informação nº 8338/2014 do Gabinete de Apoio às 

Coletividades 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, 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) 

à Fabrica da Igreja Paroquial de Anta no âmbito das festas em honra do S. Martinho.  

 ----- Deliberação Nº 325/2014: Revisão de Preços referente à empreitada 

“Elaboração dos projetos de Execução de Especialidades e da Empreitada de 

Construção do Centro Escolar de Paramos”: Presente a informação nº 

8384/2014 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, aprovar a Revisão de Preços.  -----------  

 ----- Deliberação Nº 326/2014: Alteração ao Regimento da Câmara 

Municipal de Espinho: Presente a informação n.º 8402/2014 da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
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reproduzida e 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, aprovar a proposta de alteração ao Regimento, passando as 

reuniões da Câmara Municipal a realizarem-se quinzenalmente, à segunda-feira, com 

início às 17h00, e ainda acrescentar na parte final da redação do nº 2 do artigo 2º “e 

numa plataforma digital, cujo acesso deve ser solicitado aos serviços que asseguram 

o apoio administrativo e de secretariado ao Órgão Executivo do Município.”. ----------  

 ----- Assuntos para conhecimento:----------------------------------------------------  

 ----- Resumo Diário de Tesouraria: Presente o Resumo Diário da Tesouraria do 

dia 17 de Outubro de 2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de sete mil quinhentos e 

quatro euros e trinta cêntimos): um milhão e quarenta e seis mil oitocentos e 

noventa e dois euros e quarenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 

oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e três euros e sessenta e sete cêntimos. 

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

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 17 de Outubro do corrente ano, foram 

cabimentadas despesas no valor de trinta e nove milhões duzentos e dois mil 

novecentos e cinquenta e um euros e vinte e sete cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e três milhões cento e oitenta e seis 

mil setecentos e trinta e nove euros e quarenta e oito cêntimos. -----------------------  

 ----- Agradecimento da Delegação de Espinho da Cruz Vermelha Portuguesa: 

A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Delegação de Espinho da Cruz 

Vermelha Portuguesa a agradecer toda a disponibilidade e ajuda que a Câmara lhes 

tem proporcionado, em especial na cedência de espaço no FACE para a realização da 

Sessão Solene do 35º aniversário da Delegação de Espinho da CVP. -------------------   

 ----- 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 nº 3 

do artigo 57.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------  
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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 vai ser assinada pelo 

Senhor Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, que a 

subscreveu.  --------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Secretária da Câmara Municipal _________________________ 


