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ATA N.º 11/2017 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE QUINZE DE 

MAIO DE DOIS MIL E DESASSETE.  -------------------------------------------------------  

 ----- Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, 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, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da 

Fonseca, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel 

Pereira Bernardes dos Santos Neto. 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 98/2017: Aprovação da ata n.º 10/2017 de 2 de maio: 

Em virtude da ata n.º 10/2017 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 2 de 

maio 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 99/2017: Atribuição de um voto de louvor a António 

Gomes dos Santos: Presente a informação n.º 2035/2017 dos Serviços de Cultura 

e Museologia, 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 um voto de louvor a António Gomes dos Santos, 

reconhecendo o mérito e a excelência da sua atividade de "homem estátua" e o seu 

contributo na promoção e divulgação do Encontro de Estátuas Vivas de Espinho, em 

Portugal e no estrangeiro, evento ao qual está ligado desde a sua primeira edição. ---  

 ----- Deliberação Nº 100/2017: Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito da Gestão de Praia de Paramos e 

Silvalde: Presente a informação n.º 2069/2017 da Divisão de Serviços Básicos e 
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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 as minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito da Gestão de Praias de Paramos e Silvalde, nos termos e 

para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da autorização facultada pela Assembleia 

Municipal de Espinho em 20 de dezembro de 2016, aquando da aprovação dos 

Documentos Previsionais para 2017, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º 

da mesma Lei.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 101/2017: Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências no Âmbito da Gestão de Praias de Espinho: Presente a 

informação n.º 2101/2017 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no Âmbito da Gestão de 

Praias de Espinho, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º 

conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da 

autorização facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 20 de Dezembro de 

2016, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para 2017, nos termos da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei.  -----------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 102/2017: Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas 

Diversas: Presente a informação n.º 2092/2017 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, aprovar as 

minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no 

âmbito da Manutenção de Infraestruturas Diversas nas Juntas de Freguesia do 

Concelho de Espinho, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º 

conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da 

autorização facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 20 de dezembro de 
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2016, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para 2017, nos termos da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei. ------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 103/2017: Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho para implementação do programa “PRAIA D´ESPINHO 

– 2017”: Presente a informação n.º 2095/2017 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 a proposta de minuta de protocolo 

anexa à informação acima referida, com a qual concordou, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente minuta a celebrar com a Associação Humanitária 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho o “Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho, para implementação do programa “PRAIA D´ESPINHO – 2017”, 

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

 ----- Deliberação Nº 104/2017: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva 

do Sporting Clube de Silvalde na Época de 2016/2017: Presente a informação 

n.º 2059/2017 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, 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, aprovar a presente minuta e celebrar 

com o Sporting Clube de Silvalde o referido “Protocolo de Apoio à Atividade 

Desportiva do Sporting Clube de Silvalde na Época de 2016/2017”. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 105/2017: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva 

do Novasemente Grupo Desportivo na Época de 2016/2017: Presente a 

informação n.º 2061/2017 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, 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, aprovar a presente 

minuta e celebrar com o Novasemente Grupo Desportivo o referido “Protocolo de 
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Apoio à Atividade Desportiva do Novasemente Grupo Desportivo na Época de 

2016/2017”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 106/2017: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva 

do Clube Voleibol de Espinho na Época de 2016/2017: Presente a informação 

n.º 2063/2017 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, 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, aprovar a presente minuta e celebrar 

com o Clube Voleibol de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade 

Desportiva do Clube Voleibol de Espinho na Época de 2016/2017”. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 107/2017: Procedimento de Hasta Pública para 

atribuição a título precário da exploração económica do espaço municipal 

destinado a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico - Época Balnear 2017: 

Presente a informação n.º 2072/2017 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 deliberou, por unanimidade, realizar um procedimento de hasta 

pública para atribuição a título precário, da exploração do espaço municipal 

destinado a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico para a época balnear 2017. 

Mais deliberou, também por unanimidade, aprovar as peças do procedimento em 

causa (Programa e Condições) e marcar o ato público para o dia 29/05/2017, pelas 

14.00 horas, designando para o efeito uma Comissão constituída pelo Sr. Vice-

Presidente e pelos Srs. Vereadores Quirino de Jesus e Carlos Sárria. -------------------  

 ----- Deliberação Nº 108/2017: Hasta pública para exploração de 3 

quiosques para venda de gelados na esplanada à beira mar: Presente a 

informação n.º 2093/2017 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, aprovar a 

minuta do Programa e Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, 

da exploração económica de três quiosques destinados à venda de gelados a instalar 

na esplanada à beira-mar. Mais deliberou a Câmara designar, desde já, o Sr. Vice-
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Presidente e os Srs. Vereadores Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a 

Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, no dia 29/05/2017, pelas 

14.30 horas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 109/2017: Hasta pública para exploração de 1 módulo 

de cafetaria instalado no parque da Cidade sito na U. F. de Anta e Guetim: 

Presente a informação n.º 2118/2017 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, aprovar a minuta do Programa e Condições de hasta pública para 

atribuição, a título precário, da exploração económica de um módulo de cafetaria 

instalado no parque da Cidade na União de Freguesias de Anta e Guetim. Mais 

deliberou a Câmara designar, desde já, o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores 

Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá efetuar o 

procedimento de hasta pública, no dia 29/05/2017, pelas 15.00 horas. ----------------  

 ----- Deliberação Nº 110/2017: Hasta pública para exploração de um 

módulo de cafetaria instalado na Praceta Carlos de Moraes, à Rua 34, sito na 

U. F. de Anta e Guetim: Presente a informação n.º 2119/2017 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, aprovar a minuta do Programa e 

Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, da exploração 

económica de um módulo de cafetaria instalado na Praceta Carlos de Moraes, à Rua 

34, sito na União de Freguesias de Anta e Guetim. Mais deliberou a Câmara designar, 

desde já, o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores Quirino de Jesus e Carlos Sárria 

para integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, no dia 

29/05/2017, pelas 15.30 horas. -----------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 111/2017: XI Feira das Profissões no Centro 

Multimeios: Presente a informação n.º 2079/2017 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 
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deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Centro Social de Paramos para 

disponibilização do espaço exterior envolvente ao edifício do Centro Multimeios, nos 

próximos dias 17 e 18 de maio de 2017, aquando a realização da XI Feira das 

Profissões.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 112/2017: Campanha Pirilampo Mágico 2017 – 

ratificação de despacho: Presente a informação n.º 2083/2017 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 

de 3/5/2017 que autorizou o pedido da Cerciespinho para venda em espaço público 

no âmbito da campanha Pirilampo Mágico 2017, no período de 4 a 28 de maio de 

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 113/2017: Ocupação de espaço público – ratificação de 

despacho: Presente a informação n.º 2082/2017 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 da Câmara de 3/5/2017 que 

autorizou o pedido de Delfim Manuel Magalhães Sousa para ocupação do espaço 

público com um pequeno palco e sistema sonoro, junto à mercearia “Alves Ribeiro” 

(local da casa do Pai Natal) entre as Ruas 19 e 14, no dia 6 de maio de 2017, entre 

as 10.00 horas e as 12.00 horas, em sequência do seu pedido por e-mail 

rececionado no dia 21 de abril. ------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 114/2017: Doação de livros à Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva: Presente a informação n.º 2015/2017 dos Serviços 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 o documento na mesma referido (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca 

Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de março e abril de 2017 e deliberou, por 

unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades. ----------------------------------------   

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

08 de maio de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
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ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de quatrocentos e vinte e 

seis euros e oitenta e oito cêntimos): quinhentos e dezasseis mil cento e quarenta e 

oito euros e setenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

trezentos e oitenta mil duzentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos. 

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 8 de maio do corrente ano, foram 

cabimentadas despesas no valor de vinte e oito milhões quatrocentos e quinze mil 

quinhentos e vinte e cinco euros e setenta e quatro cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos, até ao mesmo dia, no valor de seis milhões quinhentos e trinta e oito 

mil setecentos e setenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos. ---------------------  

 ----- Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do n.º 4 do art.º 

49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que aprova o OE 2017: A Câmara 

tomou conhecimento de todos os contratos de aquisição de serviços de 27 de abril a 

09 de maio de 2017 e fundos de maneio referentes a serviços adquiridos durante o 

mês de abril de 2017., nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 

28 de Dezembro. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Reorganização dos Meios de Emergência do INEM no concelho de 

Espinho: A Câmara tomou conhecimento do ofício remetido pelo Senhor Presidente 

do CD INEM, Dr. Luís Meira, a informar o Município de Espinho das alterações no 

funcionamento da emergência médica pré-hospitalar no concelho de Espinho.  --------  

 ----- AHBVCE-INEM - Protocolo PEM: A Câmara tomou conhecimento do 

Protocolo remetido pela Direção dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho. -  

 ----- Ofício do Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais: A 

Câmara tomou conhecimento do ofício do Gabinete do Secretário de Estado das 

Autarquias Locais, remetido pelo Senhor Presidente da Assembleia referente à Moção 

de Reorganização Administrativa do Concelho de Espinho – Revogação da Agregação 

das Freguesias de Anta e Guetim.  --------------------------------------------------------  

 ----- Cedência da sala de formação do FACE – Agradecimento: A Câmara 

tomou conhecimento do e-mail enviado pela referida assistente Hospitalar a 

agradecer a cedência da sala de formação do FACE aquando a realização do 

Workshop Delírium. 
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 ----- Festival 4500 Espinho – agradecimento: A Câmara tomou conhecimento do 

e-mail da ACIVE a agradecer a disponibilização de meios e o empenho da Câmara 

Municipal na organização conjunta do evento Festival 4500 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. ----------------------------------  

 ----- 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 Secretária da Câmara  _________________________________ 


