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ATA N.º 21/2015 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DOZE DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE.  -------------------------------------------------------  

 ----- Aos doze dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, 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, tendo faltado, por motivo justificado, os Senhores 

Vereadores Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca e Luís Miguel Pereira 

Bernardes dos Santos Neto. Sendo 11.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo. -----------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 274/2015: Aprovação da ata n.º 20/2015 de 5 de 

outubro: Em virtude da ata n.º 20/2015 da reunião ordinária da Câmara Municipal 

de 5 de outubro, 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 275/2015: Abertura de procedimento, aprovação do 

programa de concurso e do caderno de encargos, para a aquisição de 

serviços do procedimento designado de “Serviços de recolha e transporte a 

destino final de resíduos sólidos urbanos”: Presente a informação nº 8168/2015 

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. Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento 

nos termos propostos, aprovar a proposta da designação dos membros do júri do 

procedimento, bem como o respetivo programa de concurso e caderno de encargos, 
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nos termos do disposto na alínea f) do n. 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, em conjugação com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

n.º 197/99, de 8 de julho, para a aquisição de “Serviços de recolha e transporte a 

destino final de resíduos sólidos urbanos”, por concurso público (com publicidade 

internacional), pelo valor base de 2.250.000,00 € (dois milhões, duzentos e 

cinquenta mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------  

 ----- Deliberação Nº 276/2015: Pedido de indemnização - Danos na viatura 

98-MH-52: Presente a informação nº 8188/2015 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 unanimidade, 

aprovar o pagamento de 171,87€ (cento e setenta e um euros e oitenta e sete 

cêntimos) a Maria Deolinda dos Santos Camarinha portadora do CC 09846503, 

referente aos prejuízos decorrentes do acidente ocorrido com a sua viatura 98-MH-

52. -  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 277/2015: Procedimento de Hasta Pública – Piscina 

Municipal: Presente a informação nº 8187/2015 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 o Procedimento 

de Hasta Pública para atribuição a título precário da exploração económica do espaço 

municipal destinado a cafetaria sito na Piscina Municipal de Espinho. Mais deliberou a 

Câmara, também por unanimidade, designar, desde já, os Srs. Vereadores Vicente 

Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria, para integrarem a Comissão que irá efetuar o 

procedimento de hasta pública, com início às 11:00 horas do dia 10 de novembro de 

2015. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 278/2015: Anteprojeto “Prolongamento Sul da Avenida 

24 (entre as ruas 41 e do Formal)”: Presente a informação nº 8388/2015 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 (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores do PS, aprovar o 

Anteprojeto “Prolongamento Sul da Avenida 24 (entre as ruas 41 e do Formal)” e 
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revogar a deliberação de Câmara de 28/06/1995. Os Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista 

votaram contra este ponto por considerarem que este ímpeto arruador, 

ressuscitando um projeto com mais de 20 anos, é completamente inusitado. Desde 

logo porque ficamos sem saber de que se trata afinal: se de uma simples intenção de 

recuperar uma diretriz do passado (“Plano Estrutura”), ou de redefinir algo mais 

consistente (“Estudo Prévio ou “Anteprojeto”) tendo em conta a realidade atual e 

uma estratégia para o território. Se a ideia é a de fazer aprovar um Anteprojeto, 

então falta-lhe conteúdo, em particular perfis longitudinais e transversais, que 

evidenciem como é que a nova via se irá implantar no terreno e relacionar com a 

envolvente próxima construída ou a construir. Faltam-lhe também Anteprojetos de 

especialidade. Sabemos, apenas, que se trata de uma nova rua com duas faixas de 

circulação, estacionamento automóvel de ambos os lados, uma ciclovia e, imagine-

se, que tem uma passagem de nível no cruzamento com a Linha do Vale do Vouga. 

Notável. É-nos dito também que, pontualmente serão construídas rotundas e até 

“rotundas duplas”, afastadas menos de 50 metros uma da outra nos cruzamentos da 

Avenida 24 com as Ruas 41 e 43. Uma originalidade. Finalmente, mas não menos 

preocupante, são as dúvidas e incertezas plasmadas na memória descritiva que 

acompanha o “Anteprojeto”: o “conflito” com a Ribeira de Silvalde e com a Linha do 

Vale do Vouga, passando pela necessidade de alargar a intervenção para além dos 

limites propostos em 1995, em particular, propondo uma extensão para nascente até 

à Rua 32 e, para poente, até á passagem de nível de Silvalde. Também aqui a 

memória descritiva salienta “as incertezas quanto ao tipo de passagem de nível 

prevista (sob ou sobre) a linha do Norte, bem como a localização da Estação de 

Silvalde e respetivo parque de estacionamento previsto em sede de revisão do PDM”. 

Em lugar de apresentar soluções é o próprio Anteplano que suscita as inquietações. 

Daí que, ou esta proposta tem outra finalidade que não é explicada, ou trata-se de 

mais uma obra para não ser executada.” -------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 279/2015: Paróquia de Paramos: ocupação da via 

pública: Presente a informação nº 8444/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou a Paróquia de 
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Paramos a realizar uma procissão de velas nas ruas daquela freguesia, no dia 3 de 

outubro de 2015. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 280/2015: Ocupação da via pública para realização de 

“cãominhada”: Presente a informação nº 8446/2015 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. Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este ponto 

da ordem de trabalhos, por motivo de não se ter realizado. ----------------------------  

 ----- Deliberação Nº 281/2015: ACIVE - Associação Cívica de Espinho - 

Pedido de ocupação do espaço público: Presente a informação nº 8446/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que 

autorizou o pedido da ACIVE - Associação Cívica de Espinho para ocupar o espaço 

público para realizar uma conferência de imprensa, no dia 5 de Outubro de 2015, 

pelas 11.30h, na Av. 8 no passeio a Sul da Estação ferroviária de Espinho.------------  

 ----- Resumo diário de tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do 06 

de outubro de 2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS 

(inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil trezentos e vinte e dois euros e 

setenta e um cêntimos): seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta e cinco 

euros e um cêntimo. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos e trinta e 

três mil oitocentos e quarenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos. 

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

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 06 outubro do corrente ano, foram 

cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões quatrocentos e vinte e 

quatro mil seiscentos e quarenta e quatro euros, tendo sido efetuados pagamentos 

até ao mesmo dia no valor de vinte e dois milhões duzentos e sessenta e oito mil 

duzentos e noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos. ---------------------------  

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

próxima reunião de Câmara para o dia 30 de outubro, pelas 17:00 horas. -------------  

 ----- 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 Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu. ---------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal  _________________________ 

A Secretária da Câmara         _________________________ 

 


