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ATA N.º 23/2015 

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

NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE.  -----------------------------------------------------  

 ----- Aos nove dias do mês de novembro 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, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita 

de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel 

Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente 

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de 

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

 ----- Período de Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------------  

 ----- Voto de Pesar: Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentado o voto de 

pesar, que a seguir se transcreve, em memória do Coronel Armando José Teixeira 

Jacinto: “A morte do Coronel Armando José Teixeira Jacinto constitui uma perda para 

Espinho. Com uma carreira militar exemplar, o coronel Jacinto foi Vereador da 

Câmara Municipal de Espinho e deixa a recordação e a marca de um cidadão ativo e 

empenhado no desenvolvimento do concelho no apoio às mais diversas coletividades 

de que foi associado e dirigente. Promoveu e apoiou causas e iniciativas 

humanitárias. Aprofundou o relacionamento e a amizade entre o povo da sua cidade 

e as comunidades africanas por onde passou na sua carreira militar. Enquanto 

autarca dinamizou o processo de geminação entre as cidades de Espinho e Namibe 

em Angola, da Beira em Moçambique e de S. Filipe em Cabo Verde. O coronel 

Armando José Teixeira Jacinto era um homem marcado pela retidão de princípios, de 

honestidade, de cultura e de exemplo cívico. O Coronel Jacinto amou, viveu e morreu 

na cidade de Espinho que neste ano de 2015 lhe conferiu justamente o Título de 

Cidadão de Espinho.” Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------  

 ----- Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 290/2015: Aprovação da ata n.º 22/2015 de 30 de 

outubro: Em virtude da ata n.º 22/2015 da reunião ordinária da Câmara Municipal 
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de 30 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 291/2015: Alteração à Tabela de Preços 2015: Presente 

a informação n.º 9127/2015 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 (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com abstenção dos 

Vereadores do PS, aprovar a tabela de preços, a qual entrará em vigor no dia 

imediatamente a seguir à sua aprovação, de acordo com a alínea e) do nº 1 do art.º 

33 da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro. --------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 292/2015: Protocolo de Cooperação entre a Câmara 

Municipal de Espinho e o Centro Social de Paramos- Terapias - ano letivo 

2015/2016: Presente a informação n.º 9421/2015 da Divisão de Educação, 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 Protocolo de 

Cooperação entre a Câmara Municipal de Espinho e o Centro Social de Paramos para 

apoio ao programa de aulas ao ensino especial do pré-escolar e do primeiro ciclo do 

ensino básico durante o ano letivo 2015/2016, pelo valor base de €16.680,00 

(dezasseis mil seiscentos e oitenta euros), isento de IVA. -------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 293/2015: Atribuição de um lugar de garagem; Mónica 

Sofia Zenha de Sousa, Titular da atribuição, a título precário, da exploração 

económica da loja 5, sita no rés-do-chão do bloco 5 do Conjunto 

Habitacional da Ponte de Anta (estabelecimento de comércio para atividade 

de frutaria): Presente a informação nº 9438/2015 dos Serviços de Ação Social, 

Intergeracional e Saúde, 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 
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com a informação dos serviços, deliberou, por maioria com abstenção dos 

Vereadores do PS, atribuir a Mónica Sofia Zenha de Sousa, enquanto adjudicatária e 

titular da exploração do espaço municipal atrás referido, o direito de utilizar, a título 

precário e condicional, o lugar de garagem identificado pelo número “14” do Bloco 5 

do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, pelo período de vigência da atribuição da 

loja 5 que se lhe encontra titulada pelo contrato celebrado em 23/05/2014, sendo 

devido o pagamento pela titular do valor mensal de 20,00€ (vinte euros), a liquidar 

conjuntamente com o pagamento da renda mensal. Mais deliberou que a atribuição 

do direito de utilização do lugar de garagem “14” se encontra condicionada à 

possibilidade de o Município resgatar o lugar de garagem revogando a respetiva 

atribuição, na eventualidade de existir necessidade de atribuir o lugar a um morador 

do Bloco que o requeira e ainda não seja titular de lugar de garagem e não existam 

mais lugares disponíveis.-------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 294/2015: Procedimento de Hasta Pública para 

atribuição a título precário da exploração económica do espaço municipal 

destinado a cafetaria sito no Pavilhão Napoleão Guerra: Presente a informação 

nº 9369/2015 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 no 

Pavilhão Napoleão Guerra. Mais deliberou a Câmara, 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 10.00 horas 

do dia 24/11/2015. -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 295/2015: Procedimento para atribuição, por sorteio, 

do direito de ocupação de 5 bancas no espaço complementar de utilização 

coletiva integrante dos apoios de pesca: Presente a informação nº 9436/2015 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 maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o Procedimento 

para atribuição, por sorteio, do direito de ocupação de 5 bancas no espaço 
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complementar de utilização coletiva integrante dos apoios de pesca. Mais deliberou a 

Câmara, designar, desde já, os Srs. Vereadores Vicente Pinto, Quirino de Jesus e 

Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de sorteio, 

com início às 11.00 horas do dia 24/11/2015. -------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 296/2015: Projeto de Execução da Requalificação e 

Valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz: Presente a informação n.º 

9427/2015 dos Serviços de Planeamento Estratégico, 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 Projeto de Execução da 

Requalificação e Valorização do “ Sitio” da Barrinha de Esmoriz. -----------------------   

 ----- Deliberação Nº 297/2015: Medida cautelar para redução do horário do 

estabelecimento: Presente a informação n.º 9346/2015 da Divisão de Obras 

Particulares e Licenciamento sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o processo na 

mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a aplicação da medida 

cautelar de redução de horário de funcionamento do estabelecimento Café Utwo, sito 

na Rua 14, nº 643, para as 23H:00 (inicio do período noturno), nos termos do artigo 

27.º n.º 2 do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei 9/2007 de 17 

de janeiro, até que seja comprovado, mediante apresentação dum ensaio acústico 

certificado por uma empresa acreditada na área do ruído, que o funcionamento do 

estabelecimento cumpre as normas legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente, o critério de incomodidade previsto no Regime Legal sobre Poluição 

Sonora. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 298/2015: Autorização para gerar empena sobre prédio 

de que a Câmara Municipal é proprietária: Presente a informação nº 9339/2015 

da Divisão de Obras Particulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 

processo na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a 

criação da empena resultante do pedido de licenciamento/legalização da habitação 

familiar sita na Rua de Miros n.º 419, requerido pelo Sr. Adolfo da Silva Couto. Os 
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Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do 

Partido Socialista votaram contra este ponto por considerarem que, em primeiro 

lugar, o âmbito das competências da CCDR-N nesta matéria é distinto e não se 

sobrepõe ou substitui o parecer dos serviços técnicos camarários a quem compete à 

verificação do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). Em segundo 

lugar, independentemente dos acordos que haja entre os proprietários dos terrenos 

confinantes, os seus direitos não são prescindíveis face à lei vigente, sob pena de 

poder ser evocada a nulidade dos consequentes atos administrativos.” ----------------  

 ----- Deliberação Nº 299/2015: Autorização para alteração de fachadas do 

edifício sito no gaveto das Ruas 29, 31 e 28 em Espinho: Presente a 

informação nº 9282/2015 da Divisão de Obras Particulares e Licenciamento, sobre o 

assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, conceder autorização 

para a realização das obras de alteração de fachada requeridas através do processo 

LE-OOU 11/2015. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 300/2005: Doação de livros à Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva: Presente a informação nº 9281/2015 dos Serviços 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 o documento na mesma referido. 

Votação: A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal 

José Marmelo e Silva, nos meses de setembro e outubro de 2015 e deliberou, por 

unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades. ----------------------------------------  

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

3 de novembro 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): novecentos e oitenta e três mil duzentos e 

cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 

milhão cento e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco euros e sessenta 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 3 de novembro do 

corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões 

setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e noventa e sete euros e quarenta e três 
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cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e 

quatro milhões cento e quinze mil e quarenta e dois euros e trinta e oito cêntimos. --  

 ----- III Gala do Desporto – Atribuição dos prémios de desporto do 

Município de Espinho: A Câmara tomou conhecimento dos prémios de desporto 

atribuídos pelo Município de Espinho, na III Gala do Desporto, realizada a 24 de 

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

 ----- III Gala do Desporto – Felicitações: A Câmara Municipal tomou 

conhecimento das felicitações que lhe foram endereçadas pela Direção da Academia 

José Moreira pela organização da III Gala do Desporto e pelo espetáculo 

proporcionado. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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. ---------------------------------------------------  

 ----- 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         _________________________ 

 


