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ATA N.º 05/2018 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZOITO.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, 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, Carlos Nuno Lacerda Lopes e 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo justificado, a Vereadora 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 37/2018: Aprovação da ata n.º 4/2018 de 26 de fevereiro: Em 

virtude da ata n.º 4/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 26 de fevereiro 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 Nº 38/2018: Nomeação da Comissão de Vistoria - Nível de 

conservação de imóveis ou frações: Presente a informação n.º 371/2018 da Divisão de 

Planeamento e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de nomeação da Comissão 

de Vistoria apresentada pela Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos, nos termos e 

para os efeitos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, no Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação e no Regulamento Geral de Edificação e Urbanas, e ser 

constituída pelos seguintes membros: Efetivos: Isabel Zenha, arquiteta; Rosa Guimarães, 

engenheira; Maria José Pato, arquiteta; Suplentes: Agostinho Sousa, arquiteto; Herlander 

Fardilha, engenheiro. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Deliberação Nº 39/2018: Decisão de contratar, aprovação das peças para 

abertura do procedimento por concurso público, para a execução da empreitada 

de “Conclusão das Redes de Abastecimento de Água, de Drenagem de Águas 

Residuais e Ramais Domiciliários no concelho de Espinho”: Presente a informação 

n.º 342/2018 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, o seguinte: a. Determinar a abertura de um 

procedimento pré-contratual com vista à execução da empreitada de obras públicas de 

“CONCLUSÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E RAMAIS DOMICILIÁRIOS NO CONCELHO DE ESPINHO” e que, para esse 

efeito, seja adotado um procedimento por concurso público (sem publicação de anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia), de acordo com o preceituado na alínea b), do artigo 19.º 

do CCP, pelo valor base de 1.690.000,00 € (um milhão, seiscentos e noventa mil euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; b. Para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 46.º-

A do CCP, determinar a não contratação por lotes, de acordo com a fundamentação 

apresentada pelos serviços (nos correspondentes pedidos de autorização de despesa e 

informação); c. Aprovar as peças do procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do 

n.º 2 do artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minuta), do programa do 

concurso e do caderno de encargos e que se anexam à presente decisão de contratar; d. 

Determinar, que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º e no artigo 69.º do 

CCP, a condução deste procedimento seja realizada pelo Júri do Procedimento, delegando 

neste órgão as respetivas competências, em respeito pelo estipulado no artigo 109.º do 

CCP, com exceção da competência para a retificação das peças dos procedimento, para a 

decisão sobre erros ou omissões identificados pelos interessados, para a decisão de 

qualificação dos candidatos ou para a decisão de adjudicação, conforme previsto na parte 

final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicável por remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referido 

diploma legal. Designando, para efeitos da constituição do júri, os seguintes membros: 

PRESIDENTE - Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira Sá, Chefe da Divisão de 

Serviços Básicos e Ambiente; 1.º EFETIVO - Eng.ª Carolina Alexandra da Gama dos Santos, 

Técnica Superior da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente; 2.º EFETIVO - Eng.ª Anna 

Monika Kustra Mano, Técnica Superior da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente; 1.º 

SUPLENTE – Suéli Tatiana Oliveira Monteiro Canelas, Técnica Superior da Divisão de Gestão 
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de Recursos Humanos; 2.º SUPLENTE - Luís Filipe de Sá Pinho, Assistente Técnico da 

Divisão de Serviços Básicos e Ambiente; e. Designar como gestor do contrato o Eng.º 

Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira Sá (Chefe da Divisão de Serviços Básicos e 

Ambiente), nos termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do 

CCP, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 40/2018: Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 

de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Espinho para atribuição de subsídio para efeitos da disponibilidade operacional do 

corpo de bombeiros em 2018: Presente a informação n.º 368/2018 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, tendo presente o considerado na informação acima 

referida e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, 

deliberou, por unanimidade, participar e aprovar o “ Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho para atribuição de subsídio para efeitos da disponibilidade operacional 

do corpo de bombeiros em 2018”. ---------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 41/2018: Doações ao Museu Municipal de Espinho: Presente a 

informação n.º 329/2018 da Divisão de Cultura e Museologia, 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, aceitar a obra de pintura e as peças doadas ao Museu 

Municipal de Espinho por Maria José Brandão do Amaral e Fernando Ribau Lopes, 

reconhecendo o valor da obra de arte e do acervo relacionado com as coleções da Arte 

Xávega e da Fábrica Brandão, Gomes & C.ª.  ---------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 de 

fevereiro de 2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui 

o saldo da gerência de 2017 no valor de um milhão trezentos e sessenta e três mil 

quinhentos e sessenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos): um milhão oitocentos e 

setenta e nove mil novecentos e vinte euros e oitenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e seis 

euros e cinquenta e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 28 
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fevereiro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e cinco milhões 

seiscentos e cinquenta e um mil oitocentos e trinta e três euros e trinta e três cêntimos, 

tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de três milhões cento e vinte 

mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e sessenta e quatro 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 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 Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo que a subscreveu. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica,     ___________________________ 

 

 

 


