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ATA N.º 26/2021 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO DE TREZE DE 

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

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

Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se, em reunião ordinária, 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, Maria de Lurdes Santos Ganicho e João Manuel Oliveira 

Passos. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 

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

 ----- O Sr. Presidente deu conhecimento que o Vereador António Vicente de Amorim Alves 

Pinto apresentou renúncia ao mandato, por ter assumido novas funções como membro da 

comissão executiva da Área Metropolitana do Porto, tendo sido convocado o cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da lista do Partido Social Democrata - PPD/PSD, Hélder 

Manuel Freitas Leitão Rodrigues, ali presente, para tomar posse como Vereador da Câmara 

Municipal no quadriénio 2021-2025. ------------------------------------------------------------  

 ----- Após o ato de tomada de posse, o Sr. Presidente iniciou a reunião referindo que 

existia uma proposta de deliberação urgente respeitante à Oferta de sessões no Planetário 

do Centro Multimeios – Centro Hospitalar de Vila Nova Gaia/Espinho, E.P.E. e solicitou a 

sua inclusão na Ordem de Trabalhos. Não havendo oposição por parte do plenário, foi 

tomada a seguinte deliberação: -----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 188/2021: Oferta de sessões no Planetário do Centro 

Multimeios - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E: Presente a 

informação n.º 2775/2021 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, oferecer aos profissionais de 

saúde do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. e seus familiares, 210 

entradas no Planetário no Centro Multimeios de Espinho que terão lugar em 3 sessões do 

Planetário a ocorrer até o final do ano 2021 em dia e horas a combinar, em virtude da 
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excecionalidade dos serviços prestados à comunidade no âmbito do combate à pandemia 

Covid-19. 

 ----- Deliberação Nº 189/2021: Aprovação da ata n.º 23/2021 de 23 de 

novembro: Em virtude da ata n.º 23/2021 de 23 de novembro 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 190/2021: Alteração por Adaptação do Plano de Pormenor do 

Estádio do Sporting Clube de Espinho, na sequência da transposição das Normas 

do Programa da Orla Costeira - Caminha-Espinho (POC-CE): Presente a informação 

n.º 2756/2021 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 votos contra dos 

vereadores do PSD, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, estabelecido pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

ratificar o Despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 06 de dezembro 

de 2021, conforme proposta constante da informação prestada em 06 de dezembro de 

2021 pela Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos. Os Vereadores do PSD 

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

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

 ----- O ponto 3 “Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e a Cruz 

Vermelha Portuguesa - Delegação de Espinho para efeitos da utilização das 

instalações da garagem do edifício do antigo “Matadouro Municipal” foi retirado da 

ordem de Trabalhos para aperfeiçoamento na sua redação. -----------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 191/2021: Protocolo de Colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a „Associação Desportiva Escola de Formação de Espinho-

Os Tigres (EFEOT)‟ para efeitos de utilização do Pavilhão Gimnodesportivo da 

Escola Básica de Espinho 2: Presente a informação n.º 2711/2021 da Divisão de 
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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 unanimidade, aprovar o 

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a „Associação Desportiva 

Escola de Formação de Espinho-Os Tigres (EFEOT)‟ para efeitos de utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola Básica de Espinho 2. Os Vereadores do PSD protestaram 

apresentar declaração de voto no prazo regimental de 24 horas, contudo a mesma não foi 

apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 192/2021: Protocolo de Colaboração para a Constituição da 

Estação Náutica de Espinho: Presente a informação n.º 2755/2021 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, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de “Protocolo de Colaboração para a 

Constituição da Estação Náutica de Espinho”, com os parceiros institucionais aderentes, nos 

termos e considerandos constantes da minuta anexa à informação acima referida e ao 

abrigo do disposto nas alíneas d), e), f), k), m), n) do n.º 2 do artigo 23º e das alíneas t), 

u) e ff) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ---------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 193/2021: Protocolo de apoio à organização técnica da 7ª 

corrida São Silvestre de Espinho: Presente a informação n.º 2696/2021 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado 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 RE – Running Espinho Associação Desportiva o referido 

“Protocolo de Apoio à Organização Técnica da 7ª Corrida São Silvestre de Espinho”. --------  

 ----- Deliberação Nº 194/2021: Pedido de cedência do auditório do Centro 

Multimeios – isenção de preço: Presente a informação n.º 2764/2021 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 
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unanimidade, isentar a Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de Espinho, a 

Nascente Cooperativa de Ação Cultural e a Associação de Futebol Popular do Concelho de 

Espinho pela utilização da Sala António Gaio e restantes espaços do Centro Multimeios, do 

pagamento dos preços previstos na respetiva Tabela de Preços, pelos espetáculos já 

realizados: V Cerimónia Capitular no passado dia 6 de novembro, 45º CINANIMA - Festival 

Internacional de Cinema de Animação de Espinho e Gala do 38º aniversário da AFPCE, 

respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia a 03 de 

dezembro de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – 

(Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor de cinco mil setecentos e setenta e dois euros 

e cinquenta e três cêntimos). Quatro milhões seiscentos e quarenta e quatro mil duzentos 

e cinquenta e seis euros e sessenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – 

Um milhão duzentos e dezassete mil cento e onze euros e quarenta e quatro cêntimos. A 

Câmara foi ainda informada que, até ao dia 03 de dezembro do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor de quarenta e sete milhões novecentos e trinta e sete mil 

seiscentos e trinta e dois euros e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 

mesmo dia no valor de trinta e três milhões trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e 

seis euros e sessenta 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 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 ___________________________ 


