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ATA N.º 23/2016 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS 

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

 ----- Aos cinco dias do mês de dezembro 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, 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. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 224/2016: Processo nº 1224/14.9BEAVR: António Barbosa Borges, 

SA. contra Município de Espinho - Transação judicial homologada por sentença: Presente a 

informação n.º 10228/2016 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o 

pagamento do valor de 247.494,07€ (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e 

quatro euros e sete cêntimos) em sede de transação judicial homologada por sentença proferida na 

ação administrativa comum sob a forma ordinária, intentada contra o Município de Espinho pela 

sociedade comercial “António Barbosa Borges, SA.” e que correu termos no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Aveiro sob o Processo nº 1224/14.9BEAVR. ---------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 225/2016: Aprovação da ata n.º 21/2016 de 21 de novembro: Em 

virtude da ata n.º 21/2016 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 21 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, 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 226/2016: Apreciação Técnica dos Documentos Previsionais do ano 

de 2017 (PAEL): Presente a informação n.º 9963/2016 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 
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Câmara tomou conhecimento da apreciação técnica dos Documentos Previsionais para o ano 2017 

emitida pela DGAL, a qual deverá fazer parte integrante dos mesmos e que serão submetidos à 

aprovação da Assembleia Municipal, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 43/2012, 

de 28 de agosto e deliberou, por unanimidade, remetê-la ao Órgão Deliberativo do Município. --------  

 ----- Deliberação Nº 227/2016: Contratação de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 

2017: Presente a informação n.º 9972/2016 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 unanimidade, propor a adjudicação ao Banco BPI, 

S.A., atendendo às condições apresentadas na proposta. Mais deliberou, também por unanimidade, 

nos termos a alínea ccc), do n.º 1, do Artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, remeter a 

proposta e respetivo processo à Assembleia Municipal para que este Órgão autorize a contratação de 

Empréstimo de Curto Prazo, conforme estipulado na alínea f), do n.º 1, do Artigo 25 conjugado com 

o n.º 4 do mesmo Artigo, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 228/2016: Informação relativa às autorizações prévias genéricas 

necessárias à execução dos Documentos Previsionais 2016: Presente a informação n.º 

10012/2016 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, remeter à 

Assembleia Municipal de Espinho a informação relativa às autorizações prévias genéricas necessárias 

à execução dos Documentos Previsionais 2016, nomeadamente as referidas nas alíneas d) e e) das 

mesmas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 229/2016: Autorização de despesas nos termos das declarações de 

suprimento da informação de cabimento no orçamento de 2017: Presente a informação n.º 

10019/2016 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a 

abertura e adjudicação dos procedimentos relativos a despesas cujo encargo orçamental será 

repartido em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, sem prejuízo 

da emissão das declarações de suprimento de informação de cabimento e solicitar a autorização à 

Assembleia Municipal, nos termos dos nºs 1 e 6 do art.º 22, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- Deliberação Nº 230/2016: Proposta para a nomeação do revisor oficial de contas: 

Presente a informação n.º 10029/2016 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 unanimidade, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 1 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, propor à Assembleia Municipal de Espinho a 

nomeação da empresa PALM, CAMBÃO & ASSOCIADO, SROC, LDA., como auditor externo 

responsável pela certificação legal das contas do Município, com o prazo de prestação dos serviços 

de 1095 dias e pelo preço contratual de 15.984,00€ (quinze mil novecentos e oitenta e quatro 

euros), de acordo com o projeto de adjudicação constante do relatório final do procedimento pré-

contratual por ajuste direto para aquisição de “SERVIÇOS DE AUDITORIA, REVISÃO E 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS”. -----------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 231/2016: Adendas aos Contratos Interadministrativos de Delegação 

de Competências no âmbito da Manutenção de Infraestruturas: Presente a informação n.º 

10125/2016 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 unanimidade, 

aprovar as minutas das adendas aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

no âmbito da Manutenção de Infraestruturas Diversas nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 120.º conjugado com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da 

autorização facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 21 de dezembro de 2015, nos 

termos da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013. ------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 232/2016: Designação de três representantes do Município de 

Espinho para integrarem a Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios das 

Terras de Santa Maria: Presente a informação n.º 9735/2016 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, ao abrigo do 

disposto no n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria 

(AMTSM) – devidamente conjugado com a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais - RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 

de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) –, designar como representantes do Município de 

Espinho no órgão deliberativo da AMTSM, a Assembleia Intermunicipal, o Sr. Presidente da Câmara 
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Municipal de Espinho, Dr. Joaquim José Pinto Moreira e os Srs. Vereadores: Dr. António Vicente de 

Amorim Alves Pinto, Vice-Presidente da Câmara Municipal, e Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus. -  

 ----- Deliberação Nº 233/2016: Proposta de reconhecimento de interesse público: Presente 

a informação n.º 9833/2016 da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos, 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, aprovar o reconhecimento de interesse público estratégico da operação de ampliação 

da unidade industrial da COTESI - COMPANHIA DE TEXTEIS SINTÉTICOS, LDA e submeter a 

discussão pública, em moldes idênticos aos estabelecidos legalmente para os planos de pormenor, 

devendo após a sua conclusão, ponderar e divulgar os 

respetivos resultados e, se for caso disso, alterar o sentido da sua decisão e ou reconfigurar o teor 

da proposta a apresentar à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------  

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

novembro 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 quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos. 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e oitenta e 

seis euros e cinquenta e sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 28 de 

novembro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta milhões e vinte e nove 

mil e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia 

no valor de vinte e dois milhões quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e cinquenta e quatro 

euros e onze cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- “ARQUITECTURAS - Espinho 50/80” – Agradecimento: A Câmara tomou conhecimento 

do e-mail da ACIVE a agradecer a disponibilidade e todos os procedimentos da Câmara Municipal na 

iniciativa em título levada a efeito no dia 18 de novembro, na Biblioteca Dr. Marmelo e Silva. 

Agradece ainda a presença do representante da Câmara na pessoa do Sr. Vereador Dr. Quirino de 

Jesus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- III Caminhada Solidária – agradecimento: A Câmara tomou conhecimento do ofício da 

Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho a agradecer a colaboração prestada pela Câmara para 

que a III Caminhada Solidária a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do 

Norte-Pediatria do IPO, Projeto “RESISTENTES” (crianças e adolescentes com cancro) tivesse sido 

um êxito -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Felicitações – Adesão à Associação dos Municípios das Terras de Santa Maria: A 

Câmara tomou conhecimento do e-mail da Confraria da Caldeirada de Peixe e do Camarão de 
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Espinho a felicitar o Município de Espinho pela adesão oficial à Associação dos Municípios das Terras 

de Santa Maria. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 2.º Encontro de Arquivos Municipais da Região de Aveiro 2016 - Agradecimento: A 

Câmara tomou conhecimento do e-mail recebido pelo Diretor da Direção-Geral do Livro, dos 

Arquivos e das Bibliotecas / Arquivo Distrital de Aveiro, Dr. Porfírio Correia, a felicitar e agradecer o 

acolhimento e contributo concedidos pelo Município Espinho na organização do “2.º Encontro Grupo 

de Trabalho de Arquivos Municipais da Região de Aveiro 2016”, nomeadamente ao Dr. Paulo Boto e 

toda a equipa de trabalhadores do Arquivo Municipal de Espinho a quem reconheceu o devido valor 

pelo trabalho desenvolvido em defesa da memoria e identidade de Espinho. ---------------------------  

 ----- 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  _________________________________ 

 


