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ATA N.º 5/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E CINCO DE 

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

 ----- Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezanove, 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, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e 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. ----------  

 ----- Período de Antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------  

 ----- Pelo Vereador do PS, Miguel Reis, foi apresentado o documento que a seguir se 

transcreve: “Votarei contra a ata da reunião anterior, porque naturalmente não traduz o 

que realmente se passou e foi dito. De seguida irei abandonar a reunião porque não 

considero, até à presente data estarem reunidas as condições mínimas que me permitam 

desempenhar as minhas funções de forma livre, sem represálias ou qualquer tipo de 

coação. Quero afirmar hoje nesta reunião pública, que já fui abordado em locais públicos 

por familiares diretos de autarcas aqui presentes nesta reunião, fui abordado de uma forma 

altamente insultuosa, caluniosa, ofensiva e com recurso a diversos tipo de ameaças, por 

apenas e simplesmente ter consultado um processo conforme me foi solicitado na AM. 

Julguei ser um caso isolado, um momento de fraqueza. Mais tarde vim a saber que se 

tratava de um processo de um familiar direto. Fui interpelado por membros do gabinete da 

presidência de forma também totalmente desrespeitosa e insultuosa enquanto Vereador 

desta Câmara. Fui abordado por dirigentes de associações, enquanto ainda decorria uma 

reunião de Câmara e posteriormente à saída na porta desta mesma Câmara, apenas por 

ter votado no sentido contrário da proposta apresentada pela Câmara. Fui interpelado 

publicamente por ter solicitado informações sobre pagamentos a prestadores de serviços 

desta Câmara, apoiantes públicos deste executivo e do partido PSD, estas informações até 

à data ainda não me foram fornecidas. Depois da publicação do Senhor Presidente da 

Câmara, ter apelado aos descontentes pelo chumbo do orçamento, nomeadamente a 
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inviabilização do estádio municipal que está aprovado desde o orçamento de 2018, que se 

dirigissem à casa dos responsáveis para lhes pedirem satisfações. Pois muito bem, o 

pedido do Senhor presidente foi satisfeito. Obrigando os familiares a viver um clima de 

terror, no meu caso uma menina de 8 anos e um menino de 10. Desta forma e para 

salvaguardar a segurança da minha família sinto-me obrigado a mudar de residência pelo 

menos temporariamente. Este avolumar de acontecimentos, não me permitem 

desempenhar as minhas funções em segurança e muito menos garantir a segurança da 

minha família. Episódios, como a recusa de transmissão e gravação de reuniões têm 

permitido que meios financiados por esta Câmara passem uma informação, destorcida, 

tendenciosa no claro propósito de afetar politica e pessoalmente os que defendem posições 

diferentes. Quase todas estas informações que já foram por mim aqui transmitidas de 

forma reiterada, não surtiram qualquer efeito. Desta forma até entender que estejam 

reunidas as condições mínimas de isenção e segurança não participarei mais nestas 

reuniões, a não ser no ponto 1 aprovação das atas.” ------------------------------------------  

 ----- Ordem do Dia --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 27/2019: Aprovação das atas n.ºs 3/2019 e 4/2019 de 12 e 

13 de fevereiro de 2019: Em virtude das atas n.ºs 3/2019 e 4/2019 das reuniões 

ordinárias da Câmara Municipal de 12 e 13 de fevereiro, 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 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 

as suas aprovações por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS. Participaram 

na votação apenas os membros do órgão executivo que estiveram presentes nas reuniões 

a que se reportam as atas em apreciação. Os Vereadores do PS e os eleitos do PSD 

protestaram apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 

horas, contudo as mesmas não foram apresentadas. ------------------------------------------  

 ----- Nesta altura, o Vereador do PS, Miguel Reis, abandonou a reunião pelos motivos 

apontados no documento acima transcrito, tendo os Vereadores do PS, Nuno Lacerda e Ana 

Paula Africano, abandonado também a reunião, em solidariedade com o Vereador Miguel 

Reis.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----- Deliberação Nº 28/2019: Protocolo entre a Autoridade Tributária e o 

Município de Espinho relativo à cobrança coerciva de tributos administrados pelo 

Município: Presente a informação n.º 268/2019 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 o documento na mesma referido (em 

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

presentes, aprovar a celebração de protocolo com a Autoridade Tributária, no sentido da 

competência para a cobrança coerciva de impostos e outras receitas administradas pelo 

Município ser atribuída à Administração Tributária, nos termos melhor descritos na minuta 

em anexo à informação acima referida, cujo teor igualmente se aprova. ---------------------  

 ----- Deliberação Nº 29/2019: Celebração de «Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a FCAPE – Federação Concelhia das Associações 

de Pais do Concelho de Espinho para efeitos de utilização de loja no Mercado 

Municipal»: Presente a informação n.º 254/2019 da Divisão de Apoio às Coletividades e 

Eventos, 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 e a proposta de 

minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade 

dos presentes, aprovar a presente minuta e celebrar, com a “FCAPE – Federação Concelhia 

das Associações de Pais do Concelho de Espinho” - ao abrigo da competência prevista na 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico 

das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido 

«Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a FCAPE – Federação 

Concelhia das Associações de Pais do Concelho de Espinho para efeitos da utilização da 

divisão LC03 com utilização dependente, do edifício do “Mercado Municipal”» de acordo 

com os considerandos e termos nele fixados. 

 ----- Deliberação Nº 30/2019: Pedido de indemnização - Acidente via pública - 

Mafalda Maria Rodrigues: Presente a informação n.º 211/2019 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). 
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Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade dos presentes, 

aprovar o pagamento no valor de 179,64 € (cento e setenta e nove euros e sessenta e 

quatro cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura 

Renault Clio de matrícula 82-PS-11 propriedade de Mafalda Maria de Barros Calado Ferreira 

Rodrigues, quando circulava na Rua 19 em frente ao n.º 930 em Espinho. -------------------  

 ----- Deliberação Nº 31/2019: Indemnização por danos causados na viatura 50-

LV-91: Presente a informação n.º 236/2019 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 dos presentes, aprovar o pagamento no 

valor de 166,63 € (cento e sessenta e seis euros e sessenta e três cêntimos), referente aos 

prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Alfa Romeo de matrícula 50-LV-91 

propriedade de Paulo Castro & Miguel Rocha – Gestores e Consultores, Lda., quando 

circulava na Rua 20 em Espinho. ----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 32/2019: Atribuição de um apoio à Associação Cultural e 

Recreativa “Espinho e Mar a Cantar”, para realização do “Baile de Carnaval” - 

Utilização do Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico: Presente a informação n.º 

210/2019 da Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, 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 referida e a proposta apresentada pela Chefe da Divisão 

de Apoio às Coletividades e Eventos (DACE), com a qual concordou, deliberou, por 

unanimidade dos presentes, aprovar - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 

locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei 

n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto) – atribuir à “Associação Cultural e Recreativa Espinho e Mar a Cantar” um apoio 

em espécie com vista à realização do seu “Baile de Carnaval”, materializando-se o mesmo 

no direito de utilizar, gratuitamente, o espaço do Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, 

no dia 2 de março de 2019, no seguinte horário 14h00-01h00 (sendo que o apoio em 
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causa representa um valor económico de 320,00€, nos termos do previsto na “Tabela de 

Preços de Cultura, Desporto e Recreio do Município de Espinho”). ----------------------------  

 ----- Deliberação Nº 33/2019: Grupo Desportivo da Idanha - Pedido de ocupação 

da via pública: Presente a informação n.º 261/2019 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 o documento na mesma referido (em 

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

presentes, autorizar o pedido apresentado pelo Grupo Desportivo da Idanha para ocupação 

da via pública, para realização do tradicional desfile/cortejo de carnaval, no próximo dia 3 

de março de 2019, entre as 15.00 horas e as 19.00 horas, com o seguinte percurso: saída 

na Rua da Lagarta em direção ao Largo de S. Vicente seguindo para Guetim pela Rua das 

Manas, pelo restaurante Grelha e Rua da Pedreira, Rua da Aldeia Nova, pela Junta de 

Guetim, finalizando o corso em direção ao Souto da Idanha para encerramento do desfile. -  

 ----- Deliberação Nº 34/2019: Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo da 

Idanha para realização do Carnaval da Idanha 2019: Presente a informação n.º 

270/2019 da Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, 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 dos presentes, aprovar a atribuição de 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros), ao Grupo Desportivo da Idanha, como entidade responsável, pelo 

Carnaval da Idanha. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 35/2019: Agregado familiar de José Gomes Pereira; 

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por oito meses consecutivos; 

Proposta para a CME determinar a resolução do arrendamento apoiado e a 

cessação do respetivo direito de ocupação do fogo: Presente a informação n.º 

264/2019 da Divisão de Ação 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 tomou conhecimento, e 

concordando com a informação dos serviços, deliberou, por unanimidade dos presentes, 

manifestar a José Gomes Pereira e respetivo agregado familiar a intenção de determinar a 

resolução do arrendamento apoiado e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo 

que se lhe encontra atribuído (sito no Bloco 4 da Rua Manuel d’Areia, Entrada 6, 1.º 
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Direito, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas das 

normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do 

“Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, 

publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como do n.º 3 do 

artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por força da remissão legal operada pelos artigos 

17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação em vigor), em 

virtude da situação de incumprimento do dever de pagamento da renda por um período de 

oito meses consecutivos. Tendo para tal, deliberado fixar um prazo de dez dias úteis para 

efeitos de audiência prévia dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º do 

Código do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de 

Habitação Social do Município de Espinho”. -----------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 36/2019: Condições de acesso ao programa de oferta de 

Cheque-Educação, para o ano letivo 2018/2019: Presente a informação n.º 182/2019 

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. Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade dos presentes, excecionalmente aprovar a 

atribuição do Cheque-Educação às candidaturas em estado pendente que cumpram os 

critérios e apresentem documentos comprovativos. Deliberou ainda, abrir a plataforma por 

um novo período para permitir a submissão de candidaturas. ---------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 18 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) três milhões e sessenta e três mil 

duzentos e oitenta e seis euros e setenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 

milhão duzentos e dezoito mil trezentos e quarenta e seis euros e quarenta e dois 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 18 de fevereiro do corrente ano, 

foram cabimentadas despesas no valor de trinta milhões novecentos e trinta e cinco mil 

novecentos e sessenta e seis euros e vinte e um cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos, até ao mesmo dia, no valor de um milhão trezentos e setenta e três mil e 

cinquenta e dois euros e noventa cêntimos. ----------------------------------------------------  
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 ----- 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,    ___________________________ 

 


