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ATA N.º 15/2016 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL 

E DEZASSEIS.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e dezasseis, 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, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 

José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos 

Santos Neto tendo faltado, por motivo justificado, a Sra. Vereadora Leonor Cristina Costa Matos 

Lêdo da Fonseca. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 

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

 ----- Deliberação Nº 148/2016: Aprovação da ata n.º 14/2016 de 22 de julho: Em virtude 

da ata n.º 14/2016 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 22 de julho, 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, 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 149/2016: Pedido de revisão do preço mensal devido pela exploração 

económica de um espaço municipal sito no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta como 

estabelecimento de comércio (loja 5 – rés-do-chão do bloco 5): Presente a informação n.º 

6303/2016 da Divisão de Gestão de 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, aprovar a redução, a partir do mês de agosto corrente ano, do valor do 

preço mensal em 30%, pelo período de 12 meses, da exploração económica de um espaço 

comercial, propriedade do Município de Espinho, sito no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta - 

loja 5 situada no rés-do-chão do bloco 5. ------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 150/2016: Requerimento de Joaquim Manuel Pinto de Sousa - Pedido 

de transmissão de direito da concessão da Sepultura Perpétua n.º 14 da Secção n.º 07 do 

Cemitério Municipal de Espinho, a título excecional por razões reconhecidamente morais 

ou sentimentais – artigo 36º/6 do Regulamento do Cemitério: Presente a informação n.º 

6678/2016 da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
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por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: Presente o processo relativo ao pedido de transmissão gratuita da 

concessão da sepultura perpétua n.º 14 da secção n.º 07 do Cemitério Municipal, requerido por 

Joaquim Manuel Pinto de Sousa. A Câmara, tendo presente a informação prestada sobre o assunto 

pela Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, deliberou, com 3 votos dos eleitos do PSD e abstenção 

dos Vereadores do PS, autorizar a transmissão a título excecional da concessão desta Sepultura 

Perpétua para Fernando Camilo Eduardo de Mendonça e sua mulher Ema Margarida Teixeira, por 

razões reconhecidamente morais ou sentimentais. --------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 151/2016: Atribuição de subsídio às Festas em honra da Sra. do Mar: 

Presente a informação n.º 6552/2016 dos Serviços 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 tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 3.500€ (três mil e quinhentos euros) à 

Comissão de Festas de Nossa do Mar como entidade organizadora das festas em honra da mesma, 

assumindo o consumo da energia elétrica nas ornamentações da respetiva festa. ----------------------  

 ----- Deliberação Nº 152/2016: Atribuição de subsídio à Festa do Emigrante em Paramos: 

Presente a informação n.º 6567/2016 dos Serviços 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 tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.000€ (mil euros) à Associação Paramos em 

Movimento como entidade responsável pela Festa do Emigrante em Paramos, assumindo o consumo 

da eletricidade para as ornamentações da mesma. -------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 152/2016: Atribuição de subsídio à Festa do Emigrante em Paramos: 

Presente a informação n.º 6568/2016 dos Serviços 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 tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.000€ (mil euros) à Comissão de Festas do Sr. 

do Calvário como entidade organizadora das festas em honra da mesma, assumindo o consumo da 

eletricidade nas ornamentações da festividade. -----------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 154/2016: Atribuição de subsídio às Festas em honra de S. Estêvão e 

Sra. da Guia: Presente a informação n.º 6569/2016 dos Serviços 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.000€ (mil 

euros) à Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Estevão de Guetim como entidade 
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organizadora das festas em honra da mesma, assumindo o consumo da eletricidade nas 

ornamentações da festividade. -----------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 155/2016: Festa do Nosso Senhor do Calvário 2016 - corte e 

condicionamento de ruas ao trânsito: Presente a informação n.º 6627/2016 da Divisão de 

Gestão de 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 Comissão de Festas de Nosso Senhor do Calvário 2016, para o corte e 

condicionamento ao trânsito em algumas ruas da freguesia de Silvalde para realização dos festejos a 

levar a efeito nos dias 12 a 15 de agosto de 2016, de acordo com o percurso indicado pela referida 

Comissão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 156/2016: Procissão em Guetim – corte e condicionamento de ruas 

ao trânsito: ratificação de despacho: Presente a informação n.º 6490/2016 da Divisão de Gestão 

de 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 do Senhor Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Santo Estêvão de Guetim para o corte e condicionamento ao trânsito em algumas ruas 

de Guetim para realização da procissão, no dia 7 de agosto de 2016, com início às 12.00 horas e 

termo às 13h30m. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 157/2016: Festas em Honra de Santo Estêvão e Nossa Senhora da 

Guia - corte e condicionamento de ruas ao trânsito: ratificação de despacho: Presente a 

informação n.º 6771/2016 da Divisão de Gestão de 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 do Senhor Presidente da Câmara que autorizou o 

pedido da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santo Estêvão de Guetim para o corte e 

condicionamento ao trânsito na Rua da Igreja e eventuais acessos no espaço que envolve o Largo do 

Cruzeiro em frente ao Adro da Igreja, em Guetim, para realização do concerto da banda Tekos, no 

dia 8 de agosto (segunda-feira) às 17.00 horas e dia 9 de agosto (terça-feira) à 01.30 horas. --------  

 ----- Deliberação Nº 158/2016: Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no 

Município de Espinho relativo a 2015: Presente a informação n.º 6753/2016 dos Serviços 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 o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 
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abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a atribuição dos subsídios mencionados na informação dos 

serviços acima referida às entidades de relevância social do Município constantes da lista 

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

 ----- Deliberação Nº 159/2016: Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no 

Município de Espinho relativo a 2016: Presente a informação n.º 6755/2016 dos Serviços 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 o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 

abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a atribuição dos subsídios mencionados na informação dos 

serviços acima referida às entidades de relevância social do Município constantes da lista 

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

 ----- Deliberação Nº 160/2016: Solverde – Pedido de ocupação da via pública: ratificação 

de despacho: Presente a informação n.º 6695/2016 da Divisão de Gestão de 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 do Presidente da 

Câmara que autorizou a Solverde de Espinho a ocupar a via pública para realização de uma 

performance artística de curta duração, nos dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de agosto de 2016. ------------  

 ----- Deliberação Nº 161/2016: “Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e 

os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira, no 

âmbito do programa de atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino 

básico, para o ano letivo 2016/2017”: Presente a informação n.º 6723/2016 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 unanimidade, aprovar a celebração de “Protocolo de 

colaboração entre o Município de Espinho e os Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 

Almeida e Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito do programa de atividades de enriquecimento curricular 

no 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2016/2017”. ---------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 164/2016: Participação do Município de Espinho na Associação de 

Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM): Presente a informação n.º 6756/2016 da 

Divisão de Gestão de 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, aprovar a participação do Município de Espinho na Associação de Municípios de Terras 

de Santa Maria (AMTSM), nos termos previstos nos Estatutos desta entidade intermunicipal, 
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aderindo ao Canil Intermunicipal para além das valências previstas no artigo 2º dos referidos 

Estatutos, ao abrigo do disposto na alínea s) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, devidamente conjugado com as disposições do nº 2 do artigo 63.º e dos artigos 108.º e 

seguintes da mesma Lei. A Câmara deliberou, igualmente, realizar o pedido formal de adesão à 

Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, tendo presente o atrás deliberado. ---------------   

 ----- Resumo diário de tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 04 de agosto de 

2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 

2015 no valor de mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): um milhão cento e 

noventa e seis mil e trinta e cinco euros e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 

milhão quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos euros e quarenta e oito cêntimos. 

DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 04 de agosto do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 

valor de vinte e nove milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cento e três euros e cinquenta e 

nove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no valor de catorze milhões 

oitocentos e treze mil trezentos e cinquenta e dois euros e oito cêntimos. ------------------------------   

 ----- Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho: Alteração Estatutária - 

Perda da qualidade de associado do Município de Espinho: A Câmara tomou conhecimento da 

saída do Município de Espinho como associado da Associação de Desenvolvimento do Concelho de 

Espinho - ADCE, nos termos comunicados pela mesma através do ofício datado de 15 de março de 

2016 (s/ref.ª MO067/2016). --------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Associação Académica de Espinho - Agradecimento: A Câmara tomou conhecimento do 

ofício da Associação Académica de Espinho a agradecer o apoio prestado pela Câmara Municipal na 

realização do seu sarau de ginástica 2016. ----------------------------------------------------------------  

 ----- Santa Casa da Misericórdia de Espinho – Agradecimento: A Câmara tomou conhecimento 

do ofício da Santa Casa da Misericórdia de Espinho, a agradecer a presença do Presidente e do 

Vereador Dr. Quirino de Jesus, no almoço e nas cerimónias de celebração do 79.º Aniversário 

daquela instituição. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

conhecimento à Câmara de diversas diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Reuniões de Câmara: A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião de 

Câmara para o dia 12 de setembro.--------------------------------- 
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 ----- 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. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu. -------------  

O Presidente da Câmara Municipal  _________________________ 

A Chefe da Divisão ______________________________________ 

 

 

 


