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ATA N.º 11/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE DE MAIO DE 

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

 ----- Aos vinte 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 Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a 

presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de 

Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva. 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 94/2019: Aprovação da ata n.º 10/2019 de 6 de maio: Em 

virtude da ata n.º 10/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 6 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, 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 95/2019: Subsídio para apoio à Associação Desportiva Escola 

de Formação de Espinho “Os Tigres”: Presente a informação n.º 915/2019 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 o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

atribuição do valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à Associação Desportiva Escola 

de Formação de Espinho “Os Tigres” para apoiar a sua participação na Fase Final do 

Circuito Europeu de Clubes de Andebol de Praia – 2019, (European Beach Handball Tour 

FINALS 2019) que se irá realizar na Roménia, de 6 a 9 de junho de 2019. -------------------  

 ---- Deliberação Nº 96/2019: Delegação de competências relacionadas com o 

sistema de mobilidade e serviço público de transportes de passageiros entre a 

AMP e o Município de Espinho – retificação de proposta: Presente a informação n.º 
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916/2019 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 Municipal 

deliberou, por unanimidade, nos termos do preceituado no art.º 25.º n.º 1 alínea K) da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro regime jurídico das autarquias locais – RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 

março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei 

n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), remeter, à 

Assembleia Municipal a proposta de retificação referente à Delegação de competências 

relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transportes de passageiros 

para efeitos de autorização de celebração do Contrato Interadministrativo da delegação de 

competências relacionadas com o sistema de mobilidade e serviço público de transportes 

de passageiros entre a Área Metropolitana do Porto e o Município de Espinho, nos termos 

apresentados pela AMP. --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 97/2019: Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito da Gestão de Praias nas freguesias de Espinho, Paramos 

e Silvalde: Presente a informação n.º 938/2019 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 tomou conhecimento e deliberou, por maioria e abstenção dos 

Vereadores do PS, aprovar as minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências no âmbito da Gestão de Praias nas Freguesias de Espinho, 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 26 de fevereiro de 2019, aquando da aprovação dos 

Documentos Previsionais para 2019, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da 

mesma Lei. Os Srs. Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto, por 

escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a mesma não foi apresentada. ------  

 ---- Deliberação Nº 98/2019: Celebração de «Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e o Grupo Desportivo da Idanha, para efeitos de 

utilização das instalações da antiga Escola E.B.1 da Idanha»: Presente a informação 

n.º 955/2019 da Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, 
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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, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar 

com o “Grupo Desportivo da Idanha”, - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 

locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei 

n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 

30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido “Protocolo de 

colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o Grupo Desportivo da Idanha, para 

efeitos de utilização das instalações da antiga Escola E.B.1 da Idanha” de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados.  ----------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 99/2019: Celebração de «Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e CERCIESPINHO para efeitos de utilização das 

instalações da antiga Escola E.B.1 da Idanha»: Presente a informação n.º 950/2019 

da Divisão 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, tendo presente o considerado na 

informação acima e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 

concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a 

“CERCIESPINHO – Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado, C.R.L. 

– Espinho”, - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado 

em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 

março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei 

n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a CERCIESPINHO – Cooperativa de Educação e Reabilitação do 

Cidadão Inadaptado, C.R.L. – Espinho”, para efeitos de utilização das instalações da Escola 

E.B.1 da Idanha de acordo com os considerandos e termos nele fixados. ---------------------  

 ---- Deliberação Nº 100/2019: Doação ao Museu Municipal de Espinho: Presente a 

informação n.º 872/2019 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 
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documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aceitar uma pintura a óleo, com as dimensões de 40x50 cm, 

do edifício dos Paços do Concelho, doada ao Museu Municipal de Espinho por José Manuel 

Veiga Taveira. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 101/2019: encerramento da Rua 2 ao trânsito: Presente a 

informação n.º 913/2019 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. Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o encerramento total da 

circulação de trânsito na Rua 2 entre a Rua 23 e a Rua 29, de 01/06/2019 a 30/09/2019, 

nas condições propostas na informação acima referida.  ---------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 102/2019: Procissão Solene em honra de S. Pedro: pedido de 

interrupção e corte de trânsito: Presente a informação n.º 912/2019 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 Pároco Artur Pinto para encerrar ou condicionar 

algumas ruas de Espinho para realização da Procissão Solene em honra de S. Pedro, no 

próximo dia 30 de junho de 2019, pelas 16h30m, com o seguinte percurso: Saída da 

Capela de S. Pedro, descendo a Rua 41, vira na Rua 2 e segue até à Rua 33, sobe até à 

Rua 4 e segue pela mesma até à Rua 23, desce na Rua 23 até à Rua 2 e segue no sentido 

sul até à Rua 41, sobe na Rua 41 até à Capela de S. Pedro onde termina. -------------------  

 ---- Deliberação Nº 103/2019: Festas a S. Pedro 2019: Presente a informação n.º 

946/2019 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 Artur Pinto 

para realização da Festa em honra de S. Pedro 2019, bem como ocupação de espaço 

público de 28 de junho a 1 de julho, nos seguintes locais: rua 41, Av. 8 da rua 39 até rua 

41, rua 2 até rua 23, rua 43 e Praça do Mar, sendo que, a ocupação do espaço nos 

arruamentos não deve obstruir a passagem de viaturas de emergência em caso de 

necessidade, não devem ser permitidas tendas de produtos alimentares na Praça do Mar 
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que possam manchar o lajeado e não deve ser permitido qualquer fixação de estruturas ou 

furos no pavimento da Praça do Mar. -----------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 104/2019: Festa Nossa Senhora do Mar 2019: Presente a 

informação n.º 930/2019 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, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão de 

Festas Nossa Senhora do Mar, para realização da Festa Nossa Senhora do Mar 2019, bem 

como ocupação de espaço público de 2 a 5 de agosto. -----------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 105/2019: Procissão de Velas em Anta: pedido de interrupção e 

corte de trânsito: Presente a informação n.º 949/2019 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 Anta, para realização da procissão de Velas em honra de 

Nossa Senhora, no dia 31 de maio de 2019, a partir 21h30m, com o seguinte itinerário: 

Largo da Capela de Nossa Senhora dos Altos Céus, Rua de Esmojães, Rua da Guimbra, Rua 

da Tuna de Anta/Rua de S. Martinho ao Largo da Igreja Paroquial de Anta. ------------------  

 ---- Deliberação Nº 106/2019: Dia Mundial da Criança - ocupação do espaço 

público – Padaria Pepim: Presente a informação n.º 931/2019 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 da Padaria Pão Pepim, representada por Sílvio Ferreira e 

Élio Ferreira, para ocupação do espaço público, em redor da padaria Pepim (frente e 

poente) no dia 1 de junho de 2019, para realização do evento “Dia Mundial da Criança”. ---  

 ----- Deliberação Nº 107/2019: Pedido de autorização – Filmagens: Presente a 

informação n.º 940/2019 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 
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tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de Pedro Leal 

Pereira para gravar espaços atrativos de Espinho, bem como usar o logotipo da Câmara 

Municipal no poster, para efeitos de projeto escolar chamado CURT.as.FITAS. ---------------  

 ---- Deliberação Nº 108/2019: Campanha Pirilampo Mágico 2019: Presente a 

informação n.º 957/2019 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 da Cerciespinho 

para venda em espaço público dos produtos da campanha Pirilampo Mágico 2019, que irá 

decorrer de 17 de maio a 9 de junho. -----------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 109/2019: Indemnização - Queda na via pública – Ilda 

Marques da Silva: Presente a informação n.º 948/2019 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. Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 

205,00 € (duzentos e cinco euros), referente aos prejuízos decorrentes de queda no 

passeio a Ilda Marques Leite Ferreira da Silva, quando circulava na Rua 20 em frente ao 

n.º 1259 em Espinho. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 13 de 

maio 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 trinta mil seiscentos e noventa e 

dois euros e setenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos 

e setenta e um mil quatrocentos e sete euros e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda 

informada que, até ao dia 13 de maio do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 

valor de trinta e quatro milhões cento e noventa e sete mil e oitenta e quatro euros e 

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

oito milhões cento e oitenta e cinco mil quinhentos e treze euros e trinta cêntimos. ---------  

 ---- Agradecimento pela colaboração prestada nas Comemorações do Dia da 

Brigada de Intervenção e do Regimento de Engenharia N.º 3: A Câmara tomou 

conhecimento do ofício da Brigada de Intervenção, a agradecer todo o apoio concedido pela 
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Câmara Municipal nas atividades relativas às Comemorações do Dia da Brigada de 

Intervenção e do Regimento de Engenharia n.º 3, que decorreram em Espinho, nos 

pretéritos dias 12 e 13 de abril. -----------------------------------------------------------------  

 ---- Agradecimento - Cerimónia militar: A Câmara tomou conhecimento do ofício 

recebido pelo Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3, a agradecer a colaboração 

recebida do Município de Espinho, na preparação e realização da cerimónia militar 

comemorativa dos Dias da Brigada de Intervenção e do Regimento de Engenharia N.º 3, no 

passado dia 13 de abril. Agradece ainda a presença do Sr. Presidente da Câmara na 

cerimónia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor 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 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 Coordenadora Técnica,    ___________________________ 

 


