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ATA N.º 16/2017 

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

DE JULHO DE DOIS MIL E DESASSETE.  --------------------------------------------------  

 ----- Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 Chefe da Divisão de 

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

 ----- Deliberação N.º 172/2017: Atribuição de subsídio às Festas em honra 

de S. Estevão e Sra. da Guia: Presente a informação n.º 2696/2017 dos Serviços 

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, aprovar a atribuição de 2.000€ (dois mil euros) à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Estêvão de Guetim como entidade 

responsável pela organização das festas em honra de S. Estêvão e Sra. da Guia 

2017, assumindo a autarquia os gastos relativos ao consumo da eletricidade nas 

ornamentações da festividade. ------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação N.º 173/2017: Atribuição de subsídio às Festas em honra 

do Sr. do Calvário: Presente a informação n.º 2697/2017 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 aquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.500€ (mil e quinhentos euros) 

à Comissão de Festas do Sr. do Calvário como entidade responsável pela organização 

das festas em sua honra para o ano de 2017, assumindo a autarquia os gastos 

relativos ao consumo da eletricidade nas ornamentações da festividade. ---------------  
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 ----- Deliberação N.º 174/2017: Atribuição de subsídio às Festas em honra 

da Nossa Senhora do Mar: Presente a informação n.º 2698/2017 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 deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 4.500€ (quatro 

mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas da Nossa Senhora do Mar como 

entidade responsável pela organização das festas em sua honra, assumindo a 

autarquia os gastos relativos ao consumo da energia elétrica nas ornamentações da 

respetiva festa. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação n.º 175/2017: Aprovação da ata n.º 15/2017 de 10 de 

julho: Em virtude da ata n.º 15/2017 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

10 de julho 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 n.º 176/2017: Denúncia de Contrato de Atribuição a Título 

Precário de Exploração Económica de um Espaço Municipal sito no Conjunto 

Habitacional da Ponte de Anta, como estabelecimento de Comércio (Loja 5 

situada no rés-do-chão do Bloco 5): Presente a informação n.º 2668/2017 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 Municipal 

tomou conhecimento da denúncia e cessação do contrato de atribuição a título 

precário de exploração económica de um Espaço Municipal sito no Conjunto 

Habitacional da Ponte de Anta, por vontade unilateral do adjudicatário (invocando 

motivos de dificuldades financeiras) e determinou, por unanimidade, o averbamento 

da declaração de denúncia ao respetivo contrato para cessação formal do mesmo, 

produzindo a denúncia efeitos a partir 1 de abril de 2017. ------------------------------  
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 ----- Deliberação n.º 177/2017: Encerramento/Condicionamento de ruas ao 

trânsito para realização de procissão – ratificação: Presente a informação n.º 

2673/2017 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 

proferido pelo Sr. Presidente da Câmara datado de 13/07/2017 que autorizou o 

pedido da Paróquia de Anta (S. Martinho) para proceder ao 

encerramento/condicionamento de algumas ruas ao trânsito, de acordo com o 

indicado no ofício da Paróquia, visando a realização da procissão em honra de S. 

Vicente no dia 16 de julho de 2017. -------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação n.º 178/2017: Proposta para abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de vínculos de emprego público por 

tempo indeterminado: Presente a informação n.º 2695/2017 da Divisão de Gestão 

de Recursos Humanos, 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 proposta do Sr. Presidente, deliberou, com abstenção dos Srs. Vereadores Leonor 

Fonseca, José Barbosa Mota, Carlos Sárria e Luis Neto, ao abrigo do previsto nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP - 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; na redação em vigor) e do 

disposto nos n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro (na sua redação em vigor), devidamente conjugados com o fixado 

nos n.ºs 3 e 4 do artigo 30.º da LTFP, aprovar a abertura de procedimento concursal 

comum para recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego 

público na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para 

preenchimento dos seguintes postos de trabalho: 1 posto de trabalho na 

carreira/categoria de Assistente Operacional (Eletricista); 2 postos de trabalho na 

carreira/categoria de Assistente Operacional (Canalizador); 2 postos de trabalho na 

carreira/categoria de Assistente Operacional (Saneamento); 1 posto de trabalho na 

carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Design Industrial); 1 posto de trabalho 

na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. em Marketing); 1 posto de trabalho 

na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. na área da Matemática); 1 posto de 

trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Administração Pública); 1 
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posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Arquitetura); 1 

posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Arquitetura 

Paisagista); 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. 

Ciências Históricas, ramo do Património, Mestrado em Museologia). Mais deliberou a 

Câmara Municipal que seja feita a devida publicitação deste procedimento concursal 

nos termos legais aplicáveis, nomeadamente na 2.ª série do Diário da República, 

sem prejuízo dos demais meios de divulgação e publicitação previstos na lei. ---------  

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

17 de julho de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de quatrocentos e vinte e 

seis euros e oitenta e oito cêntimos): um milhão cento e vinte e três mil duzentos e 

doze euros e trinta e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

quatrocentos e dois mil trezentos e setenta euros e noventa e sete cêntimos. A 

Câmara foi ainda informada que, até ao dia 17 de julho do corrente ano, foram 

cabimentadas despesas no valor de trinta milhões trezentos e quarenta e cinco mil 

novecentos e setenta e três euros e trinta e oito cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de onze milhões seiscentos e setenta e seis 

mil e vinte e sete euros e oitenta cêntimos. ----------------------------------------------  

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

49.º da Lei 42/2016, de 28/12 que aprova OE 2017: A Câmara tomou 

conhecimento de todos os contratos de aquisição de serviços de 06 a 19 de julho de 

2017 nos termos dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro.  

 ----- Paróquia de Espinho Nossa Senhora d’Ajuda - Agradecimento: A Câmara 

tomou conhecimento da carta do Pároco da Paróquia de Espinho Nossa Senhora d’ 

Ajuda a agradecer a ajuda e apoio prestados pela Câmara Municipal no dia da 

Família Paroquial realizado no Parque da Cidade. ----------------------------------------  

 ----- STAL – agradecimento: A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido 

pelo Coordenador do STAL de Aveiro, a agradecer o apoio prestado pela Câmara 

Municipal na organização do 2.º Seminário de SST, realizado no dia 20 de abril de 

2017, no Centro Multimeios de Espinho. Agradece ainda toda a colaboração e 

empenho do Dr. Pedro Almeida na realização do mesmo evento. -----------------------  
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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. ----------------------------------  

 ----- 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. --------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal  _________________________ 

A Chefe da Divisão  _________________________________ 


