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ATA N.º 9/2019 

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

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

 ----- Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, conforme edital n.º 

7/2019, de 10 de abril, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 

reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Presidência do Senhor Vice-

Presidente da Câmara, António Vicente de Amorim Alves Pinto, com a presença dos 

Senhores Vereadores Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 

Carlos Nuno Lacerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, 

justificadamente, o Sr. Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira e a Sra. 

Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Vice-

Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 

de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. -----------------------------------------------  

 ----- Período de Antes da ordem do Dia: ----------------------------------------------------  

 ----- Os Srs. Vereadores do PS colocaram algumas questões sobre o rebentamento de uma 

conduta de água na Rua 19, frente à Papelaria ABC em Espinho, tendo a Sra. Vereadora 

Lurdes Ganicho prestado os esclarecimentos necessários. -------------------------------------  

 ----- Voto de Pesar: A Câmara Municipal, sob proposta do seu Vice-Presidente, deliberou, 

por unanimidade, exarar em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. João 

Eduardo Silva Cavacas e ainda que esta deliberação seja transmitida à família. -------------  

 ----- Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 76/2019: Aprovação da ata n.º 8/2019 de 8 de abril: Em 

virtude da ata n.º 8/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 8 de abril 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 com 3 votos a favor do PSD e abstenção do Vereador do PS, Nuno 

Lacerda. 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 
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apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Vereador do Partido Socialista absteve-se 

no ponto 1, nomeadamente a aprovação da ata n.º 8/2019, 11 de março de 2019, uma vez 

que esta não reflete nem transcreve as intervenções dos Vereadores. ------------------------  

 ----- Deliberação Nº 77/2019: Seleção de Coordenador Técnico para o Contrato 

Local de Desenvolvimento Social - CLDS - 4G: Presente a informação n.º 777/2019 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 os documentos na 

mesma referidos (em arquivo): Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 

informação acima, deliberou, com 3 votos a favor do PSD e 2 votos contra do PS, aprovar a 

proposta apresentada pela Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho – 

ADCE, tendo sido selecionado para coordenador técnico do CLDS-4G, Éder Alves Moreira, 

dando assim cumprimento ao n.º 3 do artigo 13.º da Portaria n.º 229/2018, de 14 de 

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

do PS votaram contra porque não fizeram parte do processo de seleção, nem foram 

previamente informados ou auscultados. Portanto, trata-se de uma decisão que apenas 

compromete e responsabiliza os vereadores que fizeram parte integrante deste processo e 

que posteriormente o validaram em reunião de câmara.”--------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 78/2019: Contratação de Empréstimo de Curto Prazo para o 

ano de 2019: Presente a informação n.º 771/2019 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, com 3 votos a favor do PSD 

e 2 votos contra do PS, propor a adjudicação do contrato de Empréstimo de Curto Prazo à 

Caixa Geral de Depósitos, atendendo às condições apresentadas na Proposta, e com base 

na autorização para contração de empréstimos, a curto prazo, nos termos do n.º 2 do 

artigo 50º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado pela Assembleia Municipal 

na sua sessão de 26 de fevereiro de 2019. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores do PS votaram contra este empréstimo de curto prazo 

porque apenas servirá para colmatar a falta de eficácia no combate à descida da despesa 

corrente. Este empréstimo apenas confirma o estado económico débil desta autarquia. A 

falta de estratégia, a diminuição populacional e a incapacidade de atrair novos 
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investimentos para o concelho impedem que as receitas cresçam, obrigando a Espinho a 

continuar dependente da banca ou fundos comunitários.” -------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 79/2019: Escritura de Justificação - Pavilhão Desportivo 

Napoleão Guerra, Parque de Jogos Cassufas e terreno sobrante: Presente a 

informação n.º 763/2019 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções 

dos Vereadores do PS, solicitar à Assembleia Municipal, autorização para adquirir – por 

escritura de justificação - os imóveis que se encontram na posse do Município de Espinho, 

(Pavilhão Desportivo Napoleão Guerra, Parque de Jogos Cassufas e terreno sobrante), 

alegando todos os elementos de posse necessários a essa escritura, nos termos da alínea i) 

do nº 1 do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Os Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PS abstiveram-se porque 

não fizeram parte do processo, nem foram previamente informados ou auscultados. 

Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete e responsabiliza os vereadores 

que fizeram parte integrante deste processo e que posteriormente o validaram em reunião 

de câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 80/2019: Acordo de Cooperação com Pista Mágica no âmbito 

do Projeto VOAHR da AMP: Presente a informação n.º 767/2019 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 os documentos na mesma referido 

(em arquivo): Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima, 

tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções 

dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar com a Pista Mágica o referido 

Acordo de Cooperação, de acordo com os considerandos e termos nele fixados. Os 

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

abstiveram-se porque não fizeram parte do processo, nem foram previamente informados 

ou auscultados. Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete e 

responsabiliza os vereadores que fizeram parte integrante deste processo e que 

posteriormente o validaram em reunião de câmara.” ------------------------------------------  
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 ----- Deliberação Nº 81/2019: Decisão de contratar, aprovação das peças para 

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

de “Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Couto”: Presente a informação 

n.º 715/2019 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos contra dos 

Vereadores do PS, o seguinte: a. Determinar a abertura de um procedimento pré-

contratual com vista à execução da empreitada de obras públicas de “AMPLIAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO” 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 4.092.000,00 € (quatro milhões e noventa e dois 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 (no correspondente pedido 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 com os respetivos anexos, incluindo o projeto de execução nos 

termos do fixado no n.º 1 do artigo 43.º do CCP, o qual foi objeto de revisão de acordo 

com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo 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 do 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 Álvaro António das Neves 

Duarte, Chefe da Divisão de Obras Municipais; 1.º EFETIVO - Sílvia Maria da Costa Belchior 

Carvalho, Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; 2.º EFETIVO – Joana Patrícia 

Torres Alves, Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; 1.º SUPLENTE – Liliana 
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Antunes Correia, Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; 2.º SUPLENTE – Célia 

Maria Ferreira Ribeiro, Assistente Técnica da Divisão de Obras Municipais; e. Designar 

como gestor do contrato o Eng.º Álvaro António das Neves Duarte (Chefe da Divisão de 

Obras Municipais), 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. Os Vereadores 

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

porque não fizeram parte do processo, nem foram previamente informados ou auscultados. 

Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete e responsabiliza os vereadores 

que fizeram parte integrante deste processo e que posteriormente o validaram em reunião 

de câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 82/2019: Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o 

Município de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho 

– ADCE, para apoio às Atividades de Animação e de Apoio à Família e Componente 

de Apoio à Família na pausa letiva da Páscoa, no ano letivo 2018/2019: Presente a 

informação n.º 761/2019 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, bem como os 

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, 

aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação de Desenvolvimento do Concelho 

de Espinho (ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de julho, em vigor por força do 

estipulado no artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro) a referida “Adenda 

ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e a Associação de 

Desenvolvimento do Concelho de Espinho, para apoio às Atividades de Animação e de 

Apoio à Família e Componente de Apoio à Família na pausa letiva da Páscoa, no ano letivo 

2018/2019”, de acordo com os considerandos e termos nela fixados, mais precisamente 

para aditamento à Cláusula 4.ª (“Obrigações do Município de Espinho”) e ao Anexo 1 do 

protocolo, para que aí passem a constar as verbas relativas a financiamento no valor de 

€7.239,26 (sete mil duzentos e trinta e nove euros e vinte e seis cêntimos) isento de Iva, 

para apoio às Atividades de Animação e de Apoio à Família e Componente de Apoio à 

Família na pausa letiva da Páscoa, no ano letivo 2018/2019. Os Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PS abstiveram-se porque 

não fizeram parte do processo, nem foram previamente informados ou auscultados. 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 6 / 8 

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 

 
 

Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete e responsabiliza os vereadores 

que fizeram parte integrante deste processo e que posteriormente o validaram em reunião 

de câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 83/2019: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do 

Sporting Clube de Espinho na Época de 2018/2019: Presente a informação n.º 

772/2019 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 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos 

Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar com o Sporting Clube de Espinho 

o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting Clube de Espinho na 

Época de 2018/2019”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do processo, nem foram 

previamente informados ou auscultados. Portanto, trata-se de uma decisão que apenas 

compromete e responsabiliza os vereadores que fizeram parte integrante deste processo e 

que posteriormente o validaram em reunião de câmara.”--------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 84/2019: Protocolo de apoio à atividade desportiva da 

Associação Académica de Espinho na época de 2018/2019: Presente a informação 

n.º 773/2019 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 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos 

Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação Académica de 

Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação Académica de 

Espinho na Época de 2018/2019”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do 

processo, nem foram previamente informados ou auscultados. Portanto, trata-se de uma 

decisão que apenas compromete e responsabiliza os vereadores que fizeram parte 

integrante deste processo e que posteriormente o validaram em reunião de câmara.” ------  
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 ----- Deliberação Nº 85/2019: Protocolo de apoio à atividade desportiva da 

Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, na época de 2018/2019: 

Presente a informação n.º 774/2019 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 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções 

dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação de Futebol 

Popular do Concelho de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da 

Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho na Época de 2018/2019”. Os 

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

abstiveram-se porque não fizeram parte do processo, nem foram previamente informados 

ou auscultados. Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete e 

responsabiliza os vereadores que fizeram parte integrante deste processo e que 

posteriormente o validaram em reunião de câmara.” ------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 86/2019: Doação ao Museu Municipal de Espinho: Presente a 

informação n.º 780/2019 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 doada ao Museu Municipal de 

Espinho por Celeste Ferreira, reconhecendo o valor da obra de arte no tributo ao pintor 

Amadeo de Souza-Cardoso e o contributo desta oferta na valorização da coleção de arte 

contemporânea no Museu Municipal de Espinho. -----------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 87/2019: Paróquia de S. Tiago de Silvalde – Pedido ocupação 

da via pública para realização de Procissão – ratificação de despacho: Presente a 

informação n.º 758/2019 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, ratificar o despacho de Sr. Presidente 

da Câmara que autorizou o pedido do Pároco Manuel António Alves da Silva, para ocupação 

da via pública, para realização da Procissão dos Passos do Senhor, no domingo de Ramos 

ou da Paixão, no próximo dia 14 de abril, pelas 16.00 horas e a chegada pelas 18.00 horas, 
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com o seguinte percurso: Ruas da Boa Nova, Calvário, Estrada de S. Tiago e Avenida 

Albergarias, seguindo as Capelas aí existentes. ------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 15 de 

abril 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) um milhão oitocentos e quarenta e três mil e 

vinte e um euro e cinquenta e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

duzentos e seis mil seiscentos e sessenta e sete euros e trinta cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 15 de abril do corrente ano, foram cabimentadas despesas 

no valor de trinta e três milhões duzentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta euros 

e cinquenta cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de 

cinco milhões oitocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois euros e 

setenta e sete cêntimos. A Câmara tomou conhecimento, tendo o Sr. Vereador do PS, Nuno 

Lacerda, solicitado algumas informações sobre o calendário da faturação a liquidar por 

fornecedor, tendo o Sr. Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Lurdes Ganicho prestado os 

esclarecimentos necessários. --------------------------------------------------------------------  

 ----- Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor Vice-Presidente 

deu conhecimento à Câmara das atividades levadas a efeito na Semana Santa e ainda que 

estava em preparação a contratação de um empréstimo de médio-longo prazo para fazer 

face aos compromissos plurianuais. -------------------------------------------------------------  

 ----- 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 Vice-Presidente declarou encerrada a 

reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor 

Vice-Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

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

O Vice-Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica,    ___________________________ 

 


