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ATA N.º 9/2020 

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

DOIS MIL E VINTE.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e vinte reuniu-se, em reunião 

ordinária por teleconferência, a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a participação dos Senhores 

Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de 

Sousa e Silva. Faltou, por motivo justificado, o Sr. Vereador Carlos Nuno Lacerda Lopes. 

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 74/2020: Aprovação da ata n.º 8/2020 de 20 de abril: Em 

virtude da ata n.º 8/2020 de 20 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 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 75/2020: RENOVAÇÃO DAS MEDIDAS DE ESTADO DE 

EMERGÊNCIA – ratificação de despacho: Presente a informação n.º 705/2020 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 n.º 15/2020, exarado a 17/04/2020, do 

Sr. Presidente da Câmara, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual. ----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 76/2020: Material de proteção individual disponibilizado às 

instituições do concelho no âmbito da pandemia COVID-19: Presente a informação 

n.º 772/2020 dos Serviços Municipais de Proteção Civil de Espinho, sobre o assunto em 
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título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a 

entrega de material de proteção individual pelos Serviços Municipais de Proteção Civil de 

Espinho às instituições do concelho no âmbito da pandemia COVID-19. ----------------------  

 ----- Deliberação Nº 77/2020: Contrato de concessão serviço transportes coletivos 

urbanos de Espinho - Compensação a título excecional e temporário – COVID 19: 

Presente a informação n.º 750/2020 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 com base na fundamentação apresentada deliberou, por 

unanimidade, atribuir, a título excecional e apenas durante a vigência do estado de 

emergência motivada pela situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19, uma 

compensação financeira à adjudicatária do Contrato de adjudicação da concessão do 

serviço de transportes coletivos urbanos de Espinho, “União de Transportes dos Carvalhos, 

Lda.”, no montante mensal de €3.000,00, com início a 16 de março (data de supressão das 

atividades letivas), por forma a garantir as despesas com a manutenção dos serviços de 

transporte público na cidade de Espinho. Mais determinou que o teor da presente 

deliberação seja averbado à escritura do contrato em apreço. --------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 78/2020: Decisão de contratar, aprovação das peças 

procedimentais para abertura do procedimento por concurso público (limitado por 

prévia qualificação, com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia), para a aquisição de “Serviços de recolha e transporte a destino final de 

resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana no Município de Espinho”: Presente a 

informação n.º 759/2020 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 maioria e 2 votos contra dos Vereadores do PS, o 

seguinte: I. Considerar tratar-se, para efeitos do previsto no n.º 6 do artigo 68.º da 

LOE2020, de uma situação excecional e devidamente fundamentada pelos serviços 

competentes, estando demonstrada a impossibilidade de satisfação das necessidades por 

via dos recursos próprios do Município, nos termos justificados pela DSBA no documento do 

pedido de autorização de despesa e informação, registo n.º 100/2020, de 13 de março. II. 
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Determinar a abertura de um procedimento pré-contratual com vista à aquisição de 

“Serviços de recolha e transporte a destino final de resíduos sólidos urbanos e limpeza 

urbana no Município de Espinho” e para esse efeito, seja adotado um procedimento por 

concurso público (limitado por prévia qualificação, com publicação de anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia), de acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 1 do artigo 

20.º do CCP, pelo valor base de 3.000.000,00€ (três milhões de euros), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. III. Aprovar o valor estimado do contrato em 3.150.00,00€ (três 

milhões cento e cinquenta mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos 

do pedido de autorização de despesa e informação (registo n.º 100/2020, de 13 de março), 

elaborada pela Divisão de Serviços Básicos e Ambiente (para onde se remete e cujo teor 

aqui se reproduz para os devidos efeitos); IV. Aprovar as peças do procedimento, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, mais precisamente o 

anúncio (minuta), o programa do concurso, o convite à apresentação de propostas e o 

caderno de encargos com os respetivos anexos, que se anexam à presente decisão de 

contratar; V. Determinar que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º e no 

artigo 69.º do CCP, a condução deste procedimento, seja realizada pelo Júri do 

Procedimento, delegando neste órgão as respetivas competências, em respeito pelo 

estipulado no artigo 109.º do CCP, com exceção da competência para a retificação das 

peças dos procedimento, para a decisão sobre erros ou omissões identificados pelos 

interessados, para a decisão de qualificação dos candidatos ou para a decisão de 

adjudicação, conforme previsto na parte final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicável por 

remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referido diploma legal. Designando, para efeitos da 

constituição do júri, os seguintes membros: PRESIDENTE – Carolina Alexandra da Gama 

dos Santos, Técnica Superior da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente (DSBA); 1.º 

EFETIVO – Anna Monika Kustra Mano, Técnica Superior da DSBA, 2.º EFETIVO – Suéli 

Tatiana Oliveira Monteiro Canelas, Técnica Superior do Serviço Municipal de Proteção Civil; 

1.º SUPLENTE – David Teixeira Pereira de Pinho, Técnico Superior da DSBA; 2.º SUPLENTE 

– Álvaro António Duarte das Neves, Chefe da Divisão de Obras Municipais; VI. Designar 

como gestor do contrato, a Eng.ª Carolina Alexandra da Gama dos Santos, Técnica 

Superior da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, nos termos e para os efeitos do 

estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, com a função de acompanhar 

permanentemente a execução deste. Os Vereadores do PS protestaram apresentar 
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declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a mesma 

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

 ----- Deliberação Nº 79/2020: Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Espinho e o AE Dr. Manuel Laranjeira, ano letivo 2019/2020: Presente a informação 

n.º 776/2020 da Divisão de Educação e Juventude, 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 o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação entre 

o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, ano letivo 

2019/2020”, para despesas diversas em matéria de educação, pelo valor de €47.790,00 

(quarenta e sete mil setecentos e noventa euros), não sujeito a IVA, com o Agrupamento 

de Escolas Dr. Manuel Laranjeira. ---------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 80/2020: Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Espinho e o AE Dr. Manuel Gomes de Almeida, ano letivo 2019/2020: Presente a 

informação n.º 775/2020 da Divisão de Educação e Juventude, 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 o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação entre 

o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, ano 

letivo 2019/2020”, para despesas diversas em matéria de educação, pelo valor de 

€41.470,00 (quarenta e um mil quatrocentos e setenta euros), não sujeito a IVA, com o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida. --------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 81/2020: Programa de oferta de Cheque-Educação, ano letivo 

2019/2020: Presente a informação n.º 774/2020 da Divisão de Educação e Juventude, 

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 o 

Programa Cheque-Educação para o ano letivo 2019/2020, pelo valor de €142.400,00 

(cento e quarenta e dois mil e quatrocentos euros). -------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 82/2020: Celebração do Regulamento das Normas Internas 

de Funcionamento para apoio ao Projeto “Educa On”: Presente a informação n.º 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 5 / 6 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

679/2020 da Divisão de Educação e Juventude, 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 

maioria e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o Regulamento de Normas 

Internas de Funcionamento do Projeto “Educar On”, a implementar nos estabelecimentos 

de ensino do Concelho de Espinho. Os Vereadores do PS protestaram apresentar 

declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a mesma 

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

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 de 

abril 2020 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o 

saldo da gerência de 2019 no valor novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e 

sessenta euros e setenta e oito cêntimos). Dois milhões setecentos e sessenta e cinco mil 

trezentos e noventa e dois euros e oitenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhão e oitenta e quatro mil cento e setenta e um euros e setenta e 

oito cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 28 de abril do corrente ano 

foram cabimentadas despesas no valor de quarenta e nove milhões e noventa e nove mil 

oitocentos e setenta e dois euros e vinte e nove cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de cinco milhões novecentos e oitenta e três mil 

setecentos e dezassete euros e cinquenta e dois cêntimos. ------------------------------------  

 ----- 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 Sra. Vereadora Lurdes Ganicho fez o ponto da situação sobre as medidas de 

apoio extraordinário dirigidas à população do concelho de Espinho, no âmbito da pandemia 

do coronavírus/Covid-19. ------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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. --------------------------------------------------------  
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O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica ___________________________ 

 


