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ATA N.º 10/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SEIS DE MAIO DE DOIS 

MIL E DEZANOVE.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos seis dias do mês de maio 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 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 e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, 

justificadamente, o Sr. Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira e os Srs. 

Vereadores do PS, Carlos Nuno Lacerda Lopes e 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: O Sr. Vice-Presidente da Câmara entregou ao 

Sr. Vereador do PS, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, um documento contendo os 

esclarecimentos solicitados nas reuniões de Câmara de 11 e 25 de março de 2019, que se 

anexa à presente ata e que dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 88/2019: Aprovação da ata n.º 9/2019 de 23 de abril: Em 

virtude da ata n.º 9/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 23 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 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 89/2019: Aprovação da realização do Concurso do XXIII 

Encontro de Estátuas Vivas de Espinho 2019 e do Programa e Regras de 

Participação: Presente a informação n.º 843/2019 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, concordando com a proposta da Divisão de 

Cultura e Museologia, deliberou, por unanimidade, no âmbito da atribuição prevista na 
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alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico 

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

redação atual), aprovar a realização do concurso do “XXIII Encontro de «Estátuas Vivas» 

de Espinho”, em 9 de junho de 2019, e para efeitos da sua implementação aprovar - ao 

abrigo do previsto das competências previstas nas alínea u) e k) (parte final) do n.º 1 do 

artigo 33.º do referido diploma legal – o respetivo “Programa e Regras de Participação”, 

nos termos dos quais funcionará e se organizará a iniciativa em questão, de acordo com o 

proposto pelos serviços. Mais deliberando a Câmara, para tal, aprovar atribuir, no âmbito 

do XXIII Encontro de «Estátuas Vivas» de Espinho (2019) os seguintes prémios: a) 

Prémios de participação (aos participantes que se tenham inscrito e sido admitidos ao 

concurso): i. Para os participantes individuais, no valor de 150,00€ (cento e cinquenta 

euros) para aqueles residentes ou estudantes em localidades até cem quilómetros de 

Espinho, e no valor de 180,00€ (cento e oitenta euros) para os de localidades mais 

distantes. ii. Para uma “Estátua” de conjunto (dois ou mais elementos), no valor de 

250,00€ (duzentos e cinquenta euros). b) Prémios do Concurso: i. «Grande Prémio do 

Júri», no valor de 600€ (seiscentos euros). ii. «Prémio Revelação», a ser atribuído a um 

participante que nunca tenha sido premiado em anteriores edições do “ENCONTRO DE 

«ESTÁTUAS VIVAS» DE ESPINHO”, no valor de 400€ (quatrocentos euros). iii. «Prémio do 

Júri», no valor de 400€ (quatrocentos euros). iv. «Prémio do Público», no valor de 400€ 

(quatrocentos euros). v. Para além destes prémios o Júri poderá ainda atribuir menções 

honrosas, até ao limite máximo de três, no valor de 250€ (duzentos e cinquenta euros) 

cada. c) Prémios de participação para convidados especiais internacionais (extraconcurso): 

num total global máximo previsto de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros). --------------------   

 ----- Deliberação Nº 90/2019: Subsídio a atribuir à ADCE - Associação para o 

Desenvolvimento do Concelho de Espinho, no âmbito do protocolo de exploração 

do Centro Multimeios: Presente a informação n.º 863/2019 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 1 voto contra do Vereador do PS, atribuir à ADCE - Associação 

para o Desenvolvimento do Concelho de Espinho, para o ano de 2019 no âmbito do 

referido protocolo um subsídio no valor de 250 000,00€. --------------------------------------   
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 ----- Deliberação Nº 91/2019: Procissão de Velas em Guetim: pedido de 

interrupção e corte de trânsito: Presente a informação n.º 858/2019 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, autorizar o pedido do Sr. Padre João de Deus Costa Jorge para encerrar ou 

condicionar algumas ruas de Guetim para realização da procissão de Velas em honra de 

Nossa Senhora, dia 13 de maio de 2019, a partir das 21.30h, com o seguinte itinerário: 

Igreja Paroquial - Largo de Stº Estêvão, Rua da Igreja, Rua Luís de Camões, Rua da 

Espinheiro, Rua da Nova, Rua do Rameiro, Rua das Manas, Rua da Pedreira, Rua da Igreja, 

Largo de Stº Estêvão-Igreja Paroquial. ----------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 92/2019: Protocolo de Cooperação - Conferencia Geonatura “ 

Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis” – ratificação: Presente a 

informação n.º 857/2019 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 do Protocolo de Cooperação entre a AGA – Associação Geoparque 

Arouca e o Município de Espinho, devidamente assinado, que tem por objetivo definir os 

termos da parceria das entidades outorgantes, na promoção e na participação da 

Conferência Geonatura: Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis, que terá lugar 

no Arouca Geopark, nos dias 22 a 24 de maio 2019 e deliberou, por unanimidade, nos 

termos e para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro; na sua redação em vigor), ratificar a assinatura do referido Protocolo. ----  

 ----- Deliberação Nº 93/2019: Atribuição de Benefícios Fiscais previstos no EBF a 

uma operação de reabilitação de uma moradia - Processo RU-ARULCE n.º 30/18 – 

emissão da Certidão Urbanística: Presente a informação n.º 862/2019 da Divisão de 

Planeamento e Projetos Estratégicos, 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, conceder a isenção de pagamento de IMI nos próximos 3 anos para o imóvel 
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relativo ao processo supramencionado devendo ser emitida a Certidão Urbanística, a 

remeter ao serviço de finanças competente. ----------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 26 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) dois milhões e vinte e sete mil oitocentos e 

setenta e três euros e oitenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

trezentos e dez mil quatrocentos e vinte e cinco euros e noventa e seis cêntimos. A Câmara 

foi ainda informada que, até ao dia 26 de abril do corrente ano, foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e três milhões seiscentos e catorze mil quatrocentos e vinte e 

sete euros e noventa cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 

valor de seis milhões oitocentos e dezasseis mil novecentos e quarenta e nove euros e 

sessenta e oito cêntimos. A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------   

 ----- Incumprimento do pagamento da Renda Mensal relativa aos meses de 

dezembro de 2017, janeiro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março e abril de 2019: 12 meses; Cessação 

da resolução do arrendamento apoiado por pagamento integral da dívida 

existente: A Câmara tomou conhecimento do arquivamento do processo de resolução do 

arrendamento apoiado relativo à Sr.ª D. Alexandra Cristina Rocha Moreira, no fogo de 

habitação social sito no Bloco A da Rua Manuel d’Areia, nº 263, 2º Esquerdo, Silvalde, por 

pagamento na íntegra da dívida referente ao incumprimento do pagamento mensal da 

renda de dezembro de 2017, janeiro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março e abril de 2019. --------------------------------   

 ----- Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal desde março de 2017 por 

Hermínio Rodrigues Pereira; cessação da resolução do arrendamento apoiado por 

pagamento integral da dívida existente: A Câmara tomou conhecimento do 

arquivamento do processo de resolução do arrendamento apoiado relativo ao Sr. Hermínio 

Rodrigues Pereira, no fogo de habitação social sito no Complexo Habitacional da Quinta, 

Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 2, n.º 205 – Rés-do-chão Esquerdo, na freguesia de 

Paramos, por pagamento na íntegra da dívida referente ao incumprimento do pagamento 

mensal da renda desde março de 2017. --------------------------------------------------------  
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 ---- Cerciespinho: Votos de louvor: A Câmara tomou conhecimento dos dois votos de 

louvor endereçados à Câmara Municipal pelo Presidente da Assembleia Geral da 

Cerciespinho – Cooperativa Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado, CRL. ----------   

 ----- Agradecimento: Espinho com a Beira - Evento solidário a favor das vítimas do 

ciclone Idai – Moçambique: A Câmara tomou conhecimento do ofício da Embaixada da 

República de Moçambique em Lisboa a agradecer o gesto de solidariedade do município de 

Espinho, com a realização do Concerto Solidário, no passado 30 de março, que resultou na 

angariação de artigos de primeira necessidade destinados a ajudar as vítimas do Ciclone 

Idai na Cidade da Beira, geminada com Espinho desde janeiro de 1999. ---------------------  

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

disponibilizou-se para dar 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 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,    ___________________________ 
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Meikegest - Engenharia, Lda FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CANAL 

FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO -INTERFACE (RECAFE)-
José Ferraz & Associados - Serv.de Engenharia e Consultoria, Lda PROJECTO DE ARQUITECTURA CENTRO ESCOLAR DE ESPINHO
José Ferraz & Associados - Serv.de Engenharia e Consultoria, Lda AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAUDE EM OBRA DA EMPREITADA DE 

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 DE ESPINHO
RDLM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EQUIPAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES DA PLATAFORMA À SUPERFICIE, NA SEQUENCIA DO 

REBAIXAMENTO DA VIA FERREA, NO ATRAVESSAMENTO DA CIDADE DE ESPINHO.REB.VIA.FERREA
RDLM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DO PARQUE ESTACIONAMENTO/INTERFACE. REB.VIA FÉRREA
RDLM ANTEPROJETO DE ARQUITETURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
RDLM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA REABILITAÇÃO DA RUA 66,ENTRE A RIBEIRA DO MOCHO E A RUA 3 E A 

REABILITAÇÃO DA RUA 6, ENTRE A RUA 7 E A RUA 13

Resposta aos esclarecimentos solicitados nas Reuniões de Câmara de 11 e 25 de março de 2019

REABILITAÇÃO DA RUA 6, ENTRE A RUA 7 E A RUA 13
Conteúdos Mágicos – Gestão e Produção de Eventos Culturais, Lda SERVIÇOS DE APOIO À CONCEÇÃO, DIREÇÃO, PROGRAMÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE EVENTOS A 

DESENVOLVER NO MUNICIPIO DE ESPINHO
Deathclean Unipessoal, Lda LIMPEZA E DESINFEÇÃO ESPECIALIZADA DE HABITAÇÃO MUNICIPAL
Global Notícias- Media Group, SA PROCEDIMENTO DE CONCURSO PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA IMPRENSA ESCRITA
R Star Energy, SA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL
Telespinho - Comércio e Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda PROCEDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE VOZ ECCTV
Telespinho - Comércio e Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO - ESPAÇOS CIDADÃOS
Vitor Nuno Carvalho Fernandes REPARAÇÕES DIVERSAS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS - MULTIMEIOS, BIBLIOTECA, MERCADO MUNICIPAL E PISCINA SOLARIO 

ATLANTICO
Vitor Nuno Carvalho Fernandes PROCEDIMENTO PARA REMODELAÇÃO DE INTERCOMUNICADORES E PEÇAS SANITARIAS - HABITAÇÃO SOCIAL
Vitor Nuno Carvalho Fernandes TRABALHOS COMPLEMENTARES REFERENTES À EMPREITADA "REPARAÇÕES DIVERSAS EM EDIFICIOS MUNICIPAIS- 

MULTIMEIOS,BIBLIOTECA,MERCADO MUNICIPAL E PISCINA SOLARIO ATLANTICO
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