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ATA N.º 02/2022 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO DE VINTE 

E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  ---------------------------------------------  

 ----- Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e dois, nesta cidade de 

Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, conforme edital n.º 8/2022, de 18 de janeiro, 

reuniu-se, em reunião ordinária pública, a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a presença 

do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e dos Senhores Vereadores 

Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Hélder Manuel 

Freitas Leitão Rodrigues e João Manuel Oliveira Passos, tendo faltado por motivo justificado 

a Sra. Vereadora Maria de Lurdes Santos Ganicho. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente 

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

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

 ----- Deliberação Nº 11/2022: Aprovação da ata n.º 1/2022 de 10 de janeiro: Em 

virtude da ata n.º 1/2022 de 10 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 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 12/2022: Alienação de parcelas de terreno à Associação 

Académica de Espinho e desafetação de parcelas de terreno do Domínio Público 

Municipal para o Domínio Privado Municipal - Processo LE-ARU n.º 7/20: Presente a 

informação n.º 184/2022 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, concordando com a presente informação, deliberou, com 4 votos a favor 

dos eleitos do PS e 2 abstenções dos vereadores do PSD, aprovar a alienação de terrenos, 

devidamente identificados em planta anexa como parcelas A, B e C, ao abrigo da 

competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 
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Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, tendo em conta a avaliação efetuada aos terrenos em causa. A Câmara deliberou, 

ainda, celebrar “Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e a Associação 

Académica de Espinho”, como contrapartida pela alienação das referidas parcelas, nos 

termos e considerandos constantes da minuta anexa. Mais deliberou a Câmara que seja dado 

início ao procedimento de desafetação do Domínio Público Municipal da parcela B, com 665 

m2, e da parcela C, com 289 m2, com vista à integração no Domínio Privado Municipal, de 

acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, conjugado com a alínea 

q) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo regime jurídico. Deliberou, ainda, a Câmara submeter 

a presente proposta de desafetação de Domínio Público Municipal a consulta pública pelo 

prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

7 de janeiro, na sua redação em vigor, procedendo à respetiva publicitação, para posterior 

apreciação e aprovação por parte da Assembleia Municipal de Espinho. Os Vereadores do 

PSD protestaram apresentar declaração de voto no prazo regimental de 24 horas, contudo a 

mesma não foi apresentada. ---------------------------------------------------------------------  

 ----- O ponto 3 “Procedimento de hasta pública para atribuição, a título precário, da 

exploração comercial de espaços destinados a cafetaria, sitos no edifício da 

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva e no Centro Multimeios de Espinho”, foi 

retirado da ordem de trabalhos para aperfeiçoamento na sua redação. -----------------------  

 ----- Deliberação Nº 13/2022: Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo 

e Silva: Presente a informação n.º 21/2022 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 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 

novembro e dezembro de 2021 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas 

liberalidades. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 14/2022: Doação ao Museu Municipal de Espinho: Presente a 

informação n.º 156/2022 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 o 

documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
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deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da artista Maria Afonso, reconhecendo o seu 

valor no enriquecimento do espólio de arte contemporânea do Museu Municipal de Espinho.  

 ----- Deliberação Nº 15/2022: Aprovação do Mapa “Demonstração de Fluxos de 

Caixa” – 2021: Presente a informação n.º 161/2022 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 o mapa da 

Demonstração de Fluxos de Caixa referente ao ano 2021, para os efeitos previstos no artigo 

130º da Lei nº75-B/2021, de 31 de dezembro cuja vigência foi determinada pelo Decreto-

Lei nº126-C/2021, de 31 de dezembro. ---------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 16/2022: Empreitada de obras públicas de “REABILITAÇÃO DA 

ZONA NORTE DO CONCELHO, ENTRE A ÁREA REQUALIFICADA DO RECAFE E A RUA 

20” - Primeira proposta de trabalhos complementares: Presente a informação n.º 

186/2022 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 enquanto órgão competente para a decisão de contratar, de acordo com as 

disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, por unanimidade, 

a modificação objetiva ao contrato de empreitada de obras públicas acima identificado, ao 

abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes do CCP, nos seguintes termos: i. Aprovar a 

informação prestada pela DOM em 21/12/2021 (cf. registo 2021,EXP,I,I,2897) e respetivos 

documentos anexos, enquanto peças procedimentais desta modificação objetiva do contrato, 

bem como aprovar as propostas de modificações objetivas do contrato nelas constantes. ii. 

Aprovar a realização da despesa correspondente à modificação objetiva deste contrato 

referente à execução de trabalhos, no montante global de 31.966,67€ (trinta e um mil, 

novecentos sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos), acrescido do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, nos termos propostos. iii. Ordenar a execução 

dos trabalhos complementares, identificados na informação prestada pela DOM em 

21/12/2021 e dos documentos anexos. iv. Tomar conhecimento que o valor total de 

31.966,67€ referente aos dois trabalhos complementares, correspondem a 2,46% do preço 

contratual do contrato inicial. v. Determinar que o empreiteiro preste caução, nos termos do 
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artigo 89.º do CCP, no valor de 1.598,33€ (mil, quinhentos noventa e oito euros e trinta e 

três cêntimos). vi. Aprovar a minuta do contrato adicional N.º 1 ao contrato inicial desta 

empreitada, para efeitos da formalização das modificações objetivas aqui em causa (em 

anexo). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 de 

janeiro de 2022 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o 

saldo da gerência de 2021 de três milhões quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e 

oitenta euros e oitenta e dois cêntimos). Três milhões oitocentos e noventa e um mil 

quinhentos e oito euros e quarenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um 

milhão duzentos e setenta e dois mil novecentos e setenta e seis euros e dezanove cêntimos. 

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

cabimentadas despesas no valor de vinte e sete milhões quatrocentos e oito mil setecentos 

e trinta e um euros e treze cêntimos, não tendo sido efetuado nenhum pagamento. 

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

conhecimento das diligências efetuadas 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 por ele vai ser assinada e pela 

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

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica ___________________________ 


