
 
Divisão de Gestão Administrativa e Financeira 

 
               

 
 

 
 
Ata da Reunião Ordinária de 10/11/2014      Página 1 de 6 
 
 

ATA N.º 24/2014 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 10 NOVEMBRO 

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

 ----- Aos dez dias do mês de novembro 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 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

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

 ----- Presente a ordem de trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

ponto 6: Aprovação da realização do “Concurso de Marionetas e outras formas de 

Animar – Mar_Marionetas 2015” e respetivo Programa e Regras de Participação e 

agendá-lo para uma próxima reunião. ----------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 328/2014: Aprovação das Atas 22/2014 e 23/2014: Em 

virtude das atas n.ºs 22/2014 e 23/2014 das reuniões da Câmara Municipal de 27 e 

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

prejuízo das suas prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas aprovações por 

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 329/2014: Pedido de parecer prévio para ajuste direto 

para “Prestação de serviços de transportes escolares para o ano letivo 

2014/2015 – Auto Viação Feirense, Lda.”: Presente a informação nº 8546/2014 

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 tomou conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a abertura de 

procedimento de contratação para “Prestação de Serviços de transportes escolares 



 
Divisão de Gestão Administrativa e Financeira 

 
               

 
 

 
 
Ata da Reunião Ordinária de 10/11/2014      Página 2 de 6 
 
 

para o ano letivo 2014/2015”, por ajuste direto, com a empresa Auto Viação 

Feirense, Lda., pelo valor base de €240.00 (duzentos e quarenta euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 73.º 

da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de Estado 

para 2014). A Câmara tomou ainda conhecimento que o valor em causa, repartido 

por dois anos económicos, consta dos Documentos Previsionais para 2014. -----------  

 ----- Deliberação Nº 330/2014: Parecer prévio para aquisição de serviços de 

seguros: Presente a informação nº 8789/2014 da Divisão de Gestão Administrativa 

e Financeira 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 Seguros, por 

ajuste direto à empresa SOLUCAO-CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, 

S.A., pelo valor base de 260,00€ (duzentos e sessenta euros), nos termos do 

previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de Dezembro (LOE 2014). --------  

 ----- Deliberação Nº 331/2014: Contratação de Empréstimo de Curto Prazo 

para o ano de 2015: Presente a informação n.º 8752/2014 da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e 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 com os votos contra dos Vereadores do PS, propor a adjudicação ao 

Banco Santander Totta, S.A., pelas condições apresentadas na sua proposta, e que 

nos termos da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, apresente a sua proposta à Assembleia Municipal para que, nos termos da 

alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º, conjugado com o n.º 4 do mesmo artigo, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a contratação do empréstimo em análise. 

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram contra a Contratação 

de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 2015 por considerarem que o valor 

contratado ser exagerado face ao alívio de tesouraria que constituiu a contração do 

empréstimo com o Estado (PAEL) no valor de 8,1 milhões de euros em Abril de 2013, 

ao Plano de Ajustamento Financeiro traçado pelo município para 20 anos e nunca na 

história orçamental do município de Espinho foi contraído um empréstimo de curto 
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prazo deste montante, 1,8 milhões de euros. Em anos mais recentes existiram 

dificuldades para amortizar empréstimo de curto prazo na ordem dos 950 mil euros 

dentro do prazo contratado, sendo que o valor médio dos empréstimos contraídos no 

passado recente eram cerca de 45% inferiores ao valor em causa. A alteração 

legislativa que estabeleceu o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais permite que este empréstimo de curto prazo tenha por referência 1,5 

vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos 3 últimos exercícios e não 

impõe limites de endividamento bancário, seja ele de curto, médio ou longo prazo. 

Apesar deste financiamento de curto prazo não ter nenhum impacto no stock da 

dívida, uma vez que tem que ser integralmente amortizado até ao final do ano, 

temos a convicção que este valor é exagerado relativamente ao cenário muito 

positivo que o executivo camarário traçou para 2015 no seu orçamento. As 

perspetivas deste não se coadunam com as dificuldades de tesouraria evocadas e 

principalmente, ao facto de termos retenções devido aos fundos comunitários, uma 

vez que os valores em causa são uma pequena percentagem deste empréstimo e 

sempre têm existido. Parece-nos que este empréstimo de curto prazo servirá para 

colmatar a falta de eficácia no combate à descida da despesa corrente e evidencia a 

falta de cumprimento do PAEL e do PAF efetuado pelo município, não tendo este 

ainda feito uma revisão mais consentânea com a realidade e os cenários 

macroeconómicos traçados a médio prazo para o país.”. --------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 332/2014: Protocolo de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Espinho e o Centro Social de Paramos – Terapias - ano letivo 

2014/2015: Presente a informação nº 8295/2014 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 Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Espinho e o Centro 

Social de Paramos para apoio ao programa de aulas ao ensino especial do pré-

escolar e do primeiro ciclo do ensino básico durante o ano letivo 2014/2015, pelo 

valor base de €17.257,50 (dezassete mil duzentos e cinquenta e sete euros e 

cinquenta cêntimos), isento de IVA. -------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 333/2014: Aprovação da realização da «3.ª Bienal 

Mulheres d’ Artes» e respetivo “Programa e Regras de Participação”: 
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Presente a informação nº 8141/2014 da Divisão de Cultura 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, concordando com a proposta da Divisão de Cultura, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a realização da “3.ª Bienal Mulheres d’ Artes ” (2015), e para 

efeitos da sua implementação aprovar o respetivo “Programa e Regras de 

Participação”, nos termos dos quais funcionará e se organizará a iniciativa em 

questão, nos termos do proposto pelos serviços, ao abrigo das competências 

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

de 12 de setembro, no âmbito da atribuição prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013. Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade, 

aprovar comparticipar o Prémio monetário a atribuir no concurso da Bienal, com o 

montante de €1.000,00 (mil euros). Esta despesa terá efeitos no início do ano 

económico 2015 e consta do projeto de orçamento para esse ano. ---------------------  

 ----- Deliberação Nº 334/2014: Ocupação de Loja do FACE – Associação de 

Futebol Popular do Concelho de Espinho – Pagamento de dívida em 

prestações: Presente a informação nº 8701/2014 da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira 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: Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a regularização da dívida em análise através de 

um plano de pagamentos mensal, no total de 36 prestações, iguais e sucessivas, no 

valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). -----------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 335/2014: Pedido de cedência de espaço no Mercado 

Municipal para realização de uma Feira de Usados: Presente a informação nº 

8787/2014 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 o 

documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a cedência de um espaço no 

mercado municipal ao grupo Artyspinho, em parceria com a Associação Zoófila 

Patinhas sem Lar, para realização de uma feira de usados, no 1º sábado de cada 

mês das 07:00h às 13:00h. ---------------------------------------------------------------  
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 ----- Deliberação Nº 336/2014: Pedido de indemnização - acidente na via 

pública - Nuno Miguel Ferreira Campos: Presente a informação nº 8790/2014 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 85,80€ (oitenta e cinco 

euros e oitenta cêntimos) a Nuno Miguel Ferreira Campos referente aos prejuízos 

decorrentes do acidente na Rua Caminho de Ferro, com a viatura com a matrícula 

43-CR-40. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 337/2014: Festa em honra de S. Martinho – Anta: 

Presente a informação n.º 8751/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e 

Financeira, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 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, autorizar o 

pedido da Comissão de Festas a S. Martinho de Anta para realização dos festejos de 

11 a 16 de novembro no Largo do Souto na freguesia de Anta.  ------------------------  

 ----- Deliberação Nº 338/2014: Escuteiros Lobitos do Agrupamento 274 

Espinho – Angariação de fundos: Presente a informação nº 8737/2014 da Divisão 

de Gestão Administrativa e Financeira 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 dos Escuteiros – Lobitos do Agrupamento 274 Espinho para angariação de 

fundos nos dias 1 e 2 de Novembro, na rua 20 junto à porta do cemitério de Espinho. 

 ----- Deliberação Nº 339/2014: Doação de livros à Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva: Presente a informação nº 8774/2014 da Divisão de Cultura 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 dos livros doados à Biblioteca Municipal 

José Marmelo e Silva nos meses de setembro e outubro do corrente ano e deliberou, 

por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades. ------------------------------------  

 ----- Comemorações em Brunoy – Convite: A Câmara tomou conhecimento da 

participação do Presidente desta Câmara Municipal nas comemorações em honra dos 
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laços que unem Brunoy com as três cidades com as quais está geminada, entre 12 e 

14 de dezembro 2014, a convite do Presidente da Câmara da edilidade francesa. ----  

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

dia 31 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): vinte e um mil seiscentos e dezassete euros e 

quarenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão e cinco mil 

quinhentos e noventa 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 31 de Outubro do corrente ano foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e nove milhões cento e oitenta e oito mil quatrocentos e 

dezassete euros e quarenta e um cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 

mesmo dia no valor de vinte e quatro milhões seiscentos e setenta e sete mil cento e 

setenta e seis euros e noventa e sete 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. ---------------------------------------------------  

 ----- 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. ----------------------------------  

 ----- 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 _________________________ 


