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ATA N.º 4/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TREZE DE FEVEREIRO 

DE DOIS MIL E DEZANOVE.  ---------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de 

Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, retomou-se a reunião ordinária da Câmara 

de 12 de fevereiro de 2019, 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, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e 

Silva. Sendo 18.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 

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

 ---- Deliberação Nº 21/2019: Aprovação da ata n.º 2/2019 de 28 de janeiro: Em 

virtude da ata n.º 2/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de janeiro 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, na redação em vigor, e sem prejuízo das 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 maioria com 3 votos contra dos Vereadores do PS. Participaram na 

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

se reporta a ata em apreciação. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 

de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra este ponto, porque 

manifestaram de forma clara e inequívoca na reunião de câmara a expressa vontade do 

Município de Espinho assumir de imediato várias competências, exatamente o oposto do 

que a presente ata transcreve.” -----------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 22/2019: DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2019: 

Presente a informação n.º 196/2019 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 maioria com três votos contra 

dos Vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da alínea 
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c), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, os Documentos Previsionais para o ano 2019 – 

Opções do Plano e proposta de Orçamento. Mais deliberou a Câmara solicitar a convocação 

de sessão extraordinária da Assembleia Municipal, em cumprimento da alínea a) do n.º 1 

do artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual. Os eleitos do PSD 

e os Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto por escrito e no prazo 

regimental de 24.00 horas, tendo ainda o Vereador do PS, Nuno Lacerda, referido que 

apresentaria uma declaração de voto em nome individual, sendo que as mesmas serão 

incluídas na respetiva ata. Foram apresentadas as seguintes declarações de voto: PSD: 

“Aprovamos os Documentos Previsionais para o ano 2019 que contemplam diversos 

projetos estruturantes para o concelho de Espinho, nomeadamente a desejada intervenção 

na rede de abastecimento de água. Reforçam o apoio social às famílias e que reduzem 

mais uma vez os impostos municipais. Remetendo-se agora para a Assembleia Municipal 

este novo orçamento, espera-se que responsavelmente os partidos aí representados 

considerem a relevância do Plano de Investimentos e do Plano de atividades para o 

concelho de Espinho. Considerem igualmente o montante elevado de fundos comunitários 

já aprovados com contrato de financiamento assinado de cerca de 13 Milhões de euros, que 

dependem do orçamento para a sua execução em tempo, sob pena de devolução das 

verbas. Que considerem ainda o apoio de que dependem muitas associações culturais, 

desportivas e sociais para prosseguir com as suas atividades. Apelamos a que o bem maior 

de Espinho se sobreponha para que esta nova proposta de Documentos Previsionais seja 

aprovada.”. PS: “Os Vereadores do Partido Socialista, votaram contra o orçamento 

previsional para 2019, porque mais uma vez entendemos que não respeita os 

compromissos eleitorais assumidos, assim como não dá resposta às necessidades reais e 

urgentes do concelho de Espinho. Um orçamento pouco claro, com um plano de atividades 

quase inexistente e indecifrável. O Município de Espinho apresentava, em 30/09/2018, uma 

dívida total de € 25.561.226,00, ou seja, uma margem utilizável de € 1.722.312,00, para 

contratação de novos empréstimos. O acordo relativo à regularização da divida do 

município de Espinho à EDP Distribuição – Energia, SA, previa que o município pagasse a 

divida até 31 de dezembro de 2018, com a possibilidade de prorrogação do prazo com 

pendencia de atribuição de visto pelo tribunal de contas. Em caso de incumprimento a EDP 

Distribuição fica habilitada a promover a sua execução de imediato, sem redução do valor 

em divida, ou seja, 11.739.282.55 €. Portanto, este valor deixa de constar nas dividas de 

médio e longo prazo, para passar a contar como divida vencida. Este acordam, deixa claro 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 3 / 10 

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 

 
 

que a margem utilizável para contratação de novos empréstimos, é de 1.722.312,00€. O 

orçamento previsional para 2019, prevê obras como um Estádio Municipal de Futebol, 

apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para 

financiamento do novo quartel, a construção de uma nova piscinal municipal, entre outros. 

Todos estes equipamentos são considerados estruturantes e estratégicos por parte do atual 

executivo. De acordo com o atual executivo, todos estes equipamentos apenas contam com 

cerca de 165 000 € de financiamento assegurado. Ficando claro, que não é possível 

concretiza-los sem recurso a contratação de empréstimos. Desta forma, o atual executivo 

assume publicamente que não irá iniciar o Estádio Municipal de Espinho nem a nova Piscina 

e muito possivelmente as necessárias obras referentes às infraestruturas de água e 

saneamento em 2019, contrariando todos os compromissos e expectativas que assumiu 

perante a população, uma vez que não dispõe de financiamento assegurado ou capacidade 

suficiente para contração de novos empréstimos. Ou seja, passado 10 anos, continuamos 

com uma divida de 25 milhões, equipamentos municipais em estado avançado de 

degradação, habitações sociais abandonas, ruas, passeios e jardins num estado calamitoso, 

ruturas de água quase diárias, um enorme desinvestimento nas freguesias, e sem 

capacidade ou margem para novos investimentos nem capacidade de endividamento. Não 

existem politicas habitacionais, o número de habitantes contínua a diminuir, o comercio 

continua a definhar, não existe capacidade para atrair novas e diferenciadas industrias, 

continuamos a constatar uma enorme diminuição de todo o tipo de serviços prestado à 

população e obras que se arrastam há anos como o RECAFE. Se isto não é a falência de um 

projeto político, então não sabemos o que será. É urgente implementarmos uma visão de 

futuro, séria e realista que obviamente esta proposta de orçamento não substancia.”. 

Vereador do PS Nuno Lacerda: “Votar um orçamento como este que nos é dado conhecer 

de uma forma regulamentar, mas cheia de peripécias desnecessárias quanto à sua 

apresentação, discussão e posterior avaliação é algo que merece reparos e necessita de 

melhoria. Para futuras situações venho propor que a Câmara que integro seja capaz de 

entregar um documento previsional de gestão com o tempo necessário para a sua 

avaliação a todos os vereadores e restantes forças políticas, num período não menos 

inferior a uma semana e, de preferência, faça a entrega, apresentação e explicação do 

mesmo orçamento numa reunião de Câmara, sendo a sua discussão e Votação realizada 

posteriormente na reunião seguinte. Desta forma, respeitar-se-ia o coletivo composto pela 

Câmara Municipal que teria o tempo necessário para estudar, avaliar e em profundidade 
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realizar a sua Votação. Deste modo, evitar-se-iam situações pouco dignas como as que já 

aconteceram nesta Câmara onde o anterior orçamento de 2018 foi aprovado por maioria 

pelos vereadores do PSD, sem que o presidente em exercício o tivesse lido, por falta de 

tempo pois esteve de férias, como justificou na altura e que nos levou a concluir que 

apenas os vereadores eleitos pelo Partido Socialista terão sido os únicos que, em dois dias, 

procuraram estudar e avaliar o documento previsional para decidir e formalizar a suas 

orientações de voto. Esta é a segunda proposta de orçamento que a Câmara procura 

aprovar, de um modo antigo, desatualizado - porque fechado em si - e sem querer ser 

abrangente e integrador das outras sensibilidades, das outras pessoas e das forças vivas 

que pensam Espinho e vivem Espinho e querem Espinho de modo diferente. E, mais grave, 

conforme foi dito sobre a “oposição” aquando da não aprovação do anterior orçamento, 

insinuando que apenas pretendia fazer mal a este “executivo” não o deixando trabalhar, ou 

pior, para afundar Espinho tornando-o ingovernável, porque pensa diferente e tem outras 

prioridades. Mas sabemos bem que a mentira, desnecessária e inconsequente só faz mal a 

quem a profere e que, a meu ver, nenhum de nós, os que integram este órgão municipal, 

deverá utilizar como prática, muito menos o presidente que chegou mesmo a incitar a 

população num triste comunicado a “ir a casa destes senhores pedir explicações. Mas 

enfim, o que importa é rever o código de conduta desta Câmara que lembro todos 

integramos e que gostaria de me rever com educação, com ética, com transparência e, 

sobretudo, com tomadas de posição responsáveis, atentas aos valores do coletivo e à 

comunidade que todos nós aqui representamos. E é de valores ou falta deles que este 

orçamento nos fala, não apenas de valores monetários de verbas de despesas e de 

receitas, mas de outros valores com os quais vivo e defendo, como são os valores de 

igualdade, de liberdade democrática, do direito de opinião, de educação, de cultura, 

evolução e do pleno exercício de cidadania sem discriminação religiosa, étnica, género ou 

social e onde os valores da dignidade do homem sejam motivo de unidade da comunidade 

onde me integro e que procuro sempre desenvolver e melhorar. Não posso por isso aceitar 

um orçamento que apenas se centra na visão numérica da contabilidade e não compreenda 

que atrás da opção de gastar dinheiro público na contratação de um qualquer evento 

musical, por mais importante e necessário que seja, se está a reduzir, por exemplo, a 

também necessária e importante possibilidade de investimento na criação de habitação 

para jovens que não têm oportunidade de se manterem em Espinho. É uma opção, falamos 

de valores e não apenas de dinheiro. Espinho continua a ter uma taxa assustadora de 
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perda de população e o orçamento o que prevê? Gastar vários milhões de euros em 

eventos e uma parca quantia em qualificar o parque de habitação social e zero euros em 

investimentos com novas habitações, de modo a controlar o preço de mercado, atualmente 

caro e proibitivo da habitação, que a iniciativa privada, quase em situação de monopólio, 

vai produzindo com valores desajustados para as condições económicas dos cidadãos de 

Espinho. O orçamento da Câmara que integro tem de ter algo a dizer sobre esta matéria! 

Não são apenas números são valores, são ideias políticas sociais e de procura de solução 

dos problemas da nossa comunidade. Este exemplo, um de muitos que aqui podia revelar, 

mostra bem a falta de humanidade e de aproximação às necessidades da população que 

este orçamento espelha e que importa ouvir e, sobretudo, corrigir. Um outro exemplo da 

falta de ligação com a realidade deste orçamento prende-se com as verbas para 

intervenção na rede pública de águas e saneamento que todos os dias desperdiça “rios de 

euros” ruas abaixo com água a correr sem que se faça qualquer intervenção. Como se 

compreende que o orçamento previsional não atribua uma verba capaz de resolver este 

problema mais que urgente em que se encontra o fornecimento da rede de águas e 

saneamento público a Espinho? Todos os dias rebenta mais um troço de rede e todos os 

dias é motivo de chacota local e regional, sem que este orçamento tenha uma palavra, 

uma intenção de resolver. Como se compreende, também não existe aposta na reabilitação 

do património edificado e paisagístico que Espinho possui: a definição de ARUs que não 

têm expressão e, como sabemos bem ninguém quer, leva apenas a algumas empresas 

privadas trabalharem os seus impostos e as obras de acordo com os seus interesses, como 

se fossem fatos feitos à medida e que, dessa forma, tornam medidas que aparentemente 

seriam justas em autênticos sinais de injustiça e de exclusão social, privilegiando uns e 

excluindo outros. Em matéria de reabilitação o exemplo deveria ser da Câmara, 

reabilitando o seu/nosso património como exemplo a seguir. Mas é o contrário o que se 

verifica. Todo o património edificado está decadente, a ruir, nada foi feito estes últimos 

anos, apenas deixar andar e a cair, sem qualquer obra de manutenção. Agora é preciso 

com urgência Reabilitar e devolver aos espinhenses o Centro Multimeios, a Vila Manuela, o 

FACE, a piscina Solário Atlântico, a Piscina Municipal, o Complexo de ténis, o Parque da 

cidade, o Parque de Campismo, os Passadiços abandonados, os perigosos passeios das 

ruas que percorremos, as Escolas e as Oficinas municipais que importa atualizar e 

Requalificar. Estes são exemplos da dificuldade de gestão e de decisão que este orçamento 

revela. Em vez de apresentar uma estratégia de solução, este orçamento foge da realidade 
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e apresenta valores de promoção turística em eventos a avulso no montante próximo de 

1,5 milhões de euros, enquanto para reabilitar pouco mais de um terço deste valor e sem 

qualquer justificação. Por outro lado, este orçamento é irreal porque não considera as 

dívidas da Câmara a instituições e fornecedores. Em tempo justo e local adequado 

consideramos que a a título de exemplo a divida à EDP deveria ser considerada como 

“dívida” e fazer parte do orçamento previsional. Defendemos que a estratégia de não 

pagamento à EDP e a tentativa de criação de empréstimo para substituir a dívida de curto 

prazo por longo prazo era um erro, uma “jogada” pouco séria do tipo “empresarial” e não 

institucional - que a Câmara é - e que seria “empurrar com a barriga” este problema que a 

Câmara não conseguiu resolver numa década de poder maioritário e que urge seriamente 

resolver. É por isso um orçamento eventual, mais próximo de uma comissão de festas do 

que de uma Câmara Municipal e, nessa medida, sou da opinião que é preciso corrigir e 

alterar quase todas as verbas aqui vertidas, quase todas injustificadas e pouco rigorosas, 

deixando urgentemente de fazer tantas “festas”, cortando nos eventos, nas promoções 

turísticas, nas estratégias de comunicação e, sobretudo, nos ajustes diretos e nas 

atividades de aquisição de serviços injustificados e pouco transparentes, com projetos e 

assessorias que não se encontram explicadas, com adjudicações desnecessárias e, por 

vezes, sequer realizadas. Importa reavaliar tudo isto para poder cumprir com a legislação 

vigente e assim, deste modo, Espinho ter uma Câmara capaz de se relacionar com a 

realidade e não com o sonho em que vive e que me leva a votar assumidamente Contra 

este orçamento, que não é benéfico para o concelho de Espinho nem para os seus 

cidadãos. Bem poderá o atual presidente da câmara continuar a pedir à população para vir 

a minha casa pedir satisfações, mas também pode ainda e sempre a tempo pedir a sua 

desculpa por tal impropério. Movo-me por convicções e pelo meu pensamento livre e 

transparente pela defesa do que acredito e do que entendo ser o bem coletivo. Quero 

deixar claro a esta Câmara, que integro como vereador, não ter qualquer medo de dar a 

cara, de dizer o que penso, de lutar pelo que acredito ser melhor para Espinho ou seja, de 

votar contra um orçamento impróprio, injusto e irreal que apresente, tal com este é. O 

meu voto só pode ser contra este orçamento feito por uma pessoa só, a pensar num 

concelho que está só, a beneficiar somente alguns parceiros que teimam em levar daqui o 

pouco que resta deste concelho. É minha convicção que Espinho merece melhor, Espinho 

pode e deve lutar por ter melhor! Lutar por Ser e Ter Espinho bastante melhor. Por todas 

estas considerações, voto Contra esta segunda versão do orçamento previsional – 
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incompetente e desqualificado - com toda a convicção na minha razão e no meu 

sentimento e gosto pela minha coletividade, pela terra onde vivo, por Espinho, onde 

trabalho, invisto, crio emprego, habito e onde tenho os meus amigos e educo os meus 

filhos e que me leva - em plena consciência - a assumir publicamente esta rejeição.”  ------  

 ---- Deliberação Nº 23/2019: Protocolo de Cooperação Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género: Presente a informação n.º 136/2019 da Divisão de 

Acção Social, Intergeracional e Saúde, 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 considerado na 

informação acima, tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 

minuta e celebrar com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género da Presidência 

do Conselho de Ministros o referido “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A COMISSÃO 

PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO E A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO”, de 

acordo com os considerandos e termos nele fixados. ------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 24/2019: TORNEIO SOCIAL DE TÉNIS – “TORNEIO ARQ. RUI 

LACERDA”: Presente a informação n.º 140/2019 da Divisão de Desporto, 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 tendo presente o acima considerado, deliberou, por unanimidade, aprovar 

a cedência dos 3 campos de ténis ao Clube de Ténis de Espinho no sentido de realizar um 

torneio social intitulado “TORNEIO ARQ. RUI LACERDA” de acordo com os considerandos 

fixados. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 25/2019: Resultado da consulta preliminar para Elaboração 

de Estudo económico-financeiro comparativo das três hipóteses de execução 

contratual com manutenção/alteração/extinção da CONSTITUIÇÃO DE DIREITO 

DE SUPERFÍCIE PARA CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEOS PARA VIATURAS e CONCESSÃO 

DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE NA CIDADE 

DE ESPINHO: Presente a informação n.º 197/2019 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 da consulta preliminar realizada ao 
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mercado nos termos do artigo 35.º–A do CCP, para a elaboração de estudo económico-

financeiro, comparativo das três hipóteses de execução contratual com 

manutenção/alteração/extinção da CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA 

CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEOS PARA VIATURAS e CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE ESPINHO, delibera, por unanimidade, 

que sejam iniciadas as formalidades necessárias para a abertura de um procedimento pré-

contratual de aquisição de serviços, para a elaboração do referido estudo, que será 

tramitado por ajuste direto com convite à Universidade Católica do Porto, Centro de 

Estudos de Gestão e Economia Aplicada, por ter sido a única entidade que apresentou 

resposta à consulta preliminar realizada ao mercado. ------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 26/2019: Proposta de planificação e calendarização para a 

substituição de toda a canalização da rede pública de abastecimento de água e de 

saneamento básico do centro Urbano de Espinho: Pelos Srs. Vereadores do PS foi 

apresentada uma proposta do seguinte teor: “Considerando a crescente manifestação de 

insatisfação por parte da população espinhense no que refere às inúmeras ruturas 

existentes e à falta de capacidade de abastecimento de água na rede pública sobretudo no 

espaço central da cidade de Espinho que tem causado grandes e graves prejuízos às 

famílias e às inúmeras empresas que deste modo não conseguem desenvolver as suas 

atividades; ii) atendendo ao excessivo gasto e desperdício de água por parte do município 

de Espinho onde é frequente encontrar água potável vertida pelas ruas que o município 

paga sem qualquer utilização; iii) atendendo a que não tem sido manifestado qualquer 

interesse por parte do presidente da Câmara e dos vereadores com pelouro atribuído em 

resolver esta calamidade, vêm os vereadores do Partido Socialista apresentar uma 

proposta de trabalho com vista a resolução com caracter de prioridade para este problema 

que afeta negativamente todos os espinhenses bem como quem nos visita. Assim os 

vereadores eleitos pelo do Partido Socialista vêm propor que a Câmara que integramos 

elabore e apresente uma proposta de planificação e calendarização para a substituição de 

toda a canalização da rede pública de abastecimento de água e de saneamento básico do 

centro Urbano de Espinho, com aplicação imediata e com carater de urgência.” Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos contra dos eleitos do PSD e 3 votos 

a favor dos Vereadores do PS, rejeitar a proposta. Os eleitos do PSD apresentaram a 
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seguinte declaração de voto: ”Os Vereadores eleitos do PSD votam contra a proposta dos 

Vereadores eleitos do PS, de “Elaboração e apresentação de uma proposta de planificação 

e calendarização para a substituição de toda a canalização da rede pública de 

abastecimento de água e de saneamento básico do centro urbano de Espinho”, porquanto 

as necessidades urgentes de resolução das roturas da rede de água não se resolvem com a 

elaboração de um plano. Mais se refere que, o plano de substituição da rede de 

abastecimento de água existe e com prioridade para as zonas de maior incidência de 

roturas. Os Vereadores do PS sabem que nenhuma substituição de rede pode ser feita sem 

os competentes projetos, os quais estão já considerados e enquadrados nas diversas 

requalificações urbanas previstas em vários arruamentos, bem como no projeto contratado 

no ano 2018 para a substituição de toda a rede de abastecimento de água ainda em 

fibrocimento, num total de cerca de 60 Kms e que se encontra em fase de conclusão. 

Sabem ainda, os Srs. Vereadores do PS que já existe em execução a substituição de redes 

na frente urbana, que engloba toda a intervenção do Canal ferroviário. Consideram ainda 

os Vereadores eleitos do PSD, que esta proposta dos Srs. Vereadores do PS, se reveste de 

algum humor negro, porquanto o lançamento dos vários concursos de execução de obra, 

aguardam a aprovação do orçamento municipal, para o ano em curso.” ----------------------  

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

fevereiro de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui 

o saldo da gerência de 2018 no valor de um milhão quatrocentos e dezoito mil 

quatrocentos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) dois milhões quinhentos e noventa 

e dois mil, cento e um euros e vinte e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS; um 

milhão trezentos e vinte e seis mil seiscentos e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos. 

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 05 de fevereiro do corrente ano, foram 

cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões seiscentos e trinta e dois mil 

cento e dez euros e noventa e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 

mesmo dia no valor de um milhão e trinta e sete mil setecentos e noventa euros e vinte e 

dois cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Centro de Distribuição Postal de Espinho: A Câmara tomou conhecimento do 

ofício dos CTT – Correios de Portugal, S.A. com referência 050342, datado de 28/01/2019, 

pelo qual o mesmo vem clarificar as questões colocadas pelo nosso ofício n.º 150/1601 de 
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17/01/2019, relativo à pretensão de encerramento do Centro de distribuição Postal de 

Espinho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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, na redação em vigor. --------------------------------  

 ----- 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,    ___________________________ 


