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ATA N.º 15/2018 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DEZASSEIS DE JULHO 

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

 ----- Aos dezasseis dias do mês de julho 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 e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por se 

encontrarem de férias, os Senhores Vereadores Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Ana 

Paula Africano de Sousa e Silva e ainda, por motivo justificado, o Senhor Vereador Carlos 

Nuno Lacerda Lopes. 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 130/2018: Objetivos Estratégicos Plurianuais/Mapa 

Estratégico – Quadriénio 2017-2021: Presente a informação n.º 1137/2018 da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 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 Mapa Estratégico 2017-2021. --------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação N.º 131/2018: Atribuição de subsídio – Festival Internacional de 

Folclore 2018: Presente a informação n.º 1124/2018 da Divisão de Apoio às Coletividades 

e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 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 

20.000,00€ (vinte mil euros) à Associação de Folclore do Concelho de Espinho entidade 

responsável pela realização do “Festival Internacional de Folclore de Espinho – Tradições do 

Mundo”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 132/2018: Requerimento de Rosa Maria Correia Pinho de 

23/04/2018 (Reg.º 1721/18; NIPG 5772/18); Pedido de Rescisão do Ossário n.º 

356 do Cemitério Municipal de Espinho: Presente a informação n.º 1123/2018 da 

Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 
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mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo em conta 

os fundamentos apresentados pela requerente e aqueles expostos pelo Sr. Vereador 

Quirino de Jesus em sua informação que analisou e decidiu o pedido da requerente 

(informação registo n.º 897/2018 de 06/06/2018), deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido de rescisão do Ossário n.º 356 que se lhe encontra atribuído (titulado pelo alvará 

n.º 50/16 – Livro 03 – Fls 50 – emitido em 04/04/2016), ao abrigo do previsto no n.º 8 do 

artigo 36.º do Regulamento determinando que para este último efeito deverão os serviços 

do Cemitério proceder à respetiva cessação do alvará que titulava a concessão do Ossário 

n.º 356, cuja rescisão foi agora autorizada a pedido da requerente. Devendo o processo ser 

encaminhado para o DSBA para que sejam assegurados os demais trâmites 

regulamentares aplicáveis. -----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 133/2018: Criação de Feira de Produtos Biológicos de 

Espinho: Presente a informação n.º 1115/2018 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 o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a proposta de normas de 

funcionamento, com o qual acordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a criação da 

Feira de Produtos Biológicos de Espinho. --------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 134/2018: Indemnização acidente com a viatura 24-EU-55: 

Presente a informação n.º 1117/2018 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 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento do valor de 

428,74€ (quatrocentos e vinte e oito euros e setenta e quatro cêntimos), a FINLOG – 

Aluguer e Comércio de Automóveis SA, com o NIF 502584866, referente aos prejuízos 

decorrentes do acidente ocorrido com a viatura 24-EU-55. ------------------------------------   

 ----- Deliberação N.º 135/2018: Indemnização por danos em viaturas do REE 3: 

Presente a informação n.º 1118/2018 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 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento do valor de 

510,45€ (quinhentos e dez euros e quarente e cinco cêntimos), ao Regimento de 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 3 / 5 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

Engenharia de Espinho, com o NIF 600021610, referente aos prejuízos decorrentes dos 

furtos ocorridos nas viaturas do REE3. ----------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 136/2018: Cãominhada da Patinhas sem Lar – ratificação de 

despacho: Presente a informação n.º 1120/2018 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 o documento na mesma referido (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente que autorizou o pedido de Ana Paula Castro, para realização de 

uma caminhada por parte da Associação Patinhas sem Lar, no dia 7 de julho (sábado), de 

acordo com o horário e percurso apresentado no e-mail da Associação. ----------------------  

 ----- Deliberação N.º 137/2018: Pedido de autorização – acampamento no Parque 

da Cidade – ratificação de despacho: Presente a informação n.º 1140/2018 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 o documento na 

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

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou o pedido de Ângela 

Mourão para acampar no Parque da Cidade, por parte dos Pioneiros do Agrupamento de 

Escuteiros 274 Espinho, nos próximos dias 13 e 14 de julho (sexta-feira e sábado). --------  

 ----- Deliberação N.º 138/2018: Pedido de autorização de utilização do espaço 

público: Presente a informação n.º 1142/2018 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 o documento na mesma referido (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar 

o pedido do Coordenador do Centro Comunitário da Ponte de Anta, Lino Alberto, para 

utilização do espaço público, com mesas frente à mediateca do Centro Comunitário para 

organizar o evento Francesinha Solidária, no próximo dia 20 de julho de 2018, tem como 

objetivo angariar fundos para o Centro Comunitário da Ponte de Anta. -----------------------   

 ----- Deliberação N.º 139/2018: Aprovação das atas das reuniões ordinária e 

extraordinária de 2 e 5 de julho 2018 respetivamente: Em virtude das atas n.ºs 

13/2018 e 14/2018 das reuniões ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de 2 e 5 

de julho 2018 respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os seus 
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elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, 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 das 

suas prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do 

artigo acima citado, deliberado as suas aprovações por unanimidade. Participaram na 

votação apenas os membros do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que 

se reportam as atas em apreciação. -------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 10 de 

julho 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 seiscentos e 

sessenta e três mil trezentos e dezanove euros e noventa e nove cêntimos. DOTAÇÕES 

NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão quatrocentos e seis mil duzentos e noventa e seis euros e 

quarenta e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 10 de julho do 

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões seiscentos e 

setenta e dois mil e oitocentos e setenta euros e oitenta e quatro cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de doze milhões, cento e noventa e 

quatro mil quatrocentos e quinze euros e cinquenta e três cêntimos. -------------------------  

 ----- Sporting Clube de Silvalde - Época 2017/2018 – Agradecimento: A Câmara 

tomou conhecimento do e-mail, recebido pela Direção do Sporting Clube de Silvalde, 

Hélder Pinho, a agradecer todo o apoio e disponibilidade prestado pela Câmara Municipal 

ao longo da passada época 2017/2018. ---------------------------------------------------------   

 ----- 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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo que a subscreveu. ----------------------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Chefe da Divisão ___________________________ 


