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ATA N.º 25/2015 

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

DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE.  -----------------------------------------------------  

 ----- Aos sete dias do mês de dezembro 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 Chefe da Divisão de Gestão 

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

 ----- Deliberação Nº 324/2015: Aprovação da Ata nº 24/2015 de 23 de 

novembro: Em virtude da ata n.º 24/2015 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal 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, 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 325/2015: Tabela de taxas para o ano 2016: Presente a 

informação n.º 10313/2015 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, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a Tabela de Taxas 

para 2016, no âmbito da alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, e para efeitos do previsto na alínea b) do nº 1 do art.º 25 da referida Lei.  

 ----- Deliberação Nº 326/2015: Tabela de preços para o ano 2016: Presente a 

informação n.º 10223/2015 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer 
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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 a partir do 

dia 01 de Janeiro de 2016, de acordo com a alínea e), nº 1 do art.º 33 da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 327/2015: Protocolo de Colaboração entre o Município 

de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, no 

âmbito do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.ºCiclo 

do Ensino Básico, para o ano letivo 2015/2016: Presente a informação n.º 

10228/2015 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 o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 

Gomes de Almeida, no âmbito do programa de Atividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2015/2016”. ----------------  

 ----- Deliberação Nº 328/2015: Protocolo de Colaboração entre o Município 

de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito do 

programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.ºCiclo do Ensino 

Básico, para o ano letivo 2015/2016: Presente a informação n.º 10233/2015 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 o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito 

do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino 

básico, para o ano letivo 2015/2016”. ----------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 329/2015: Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Empresa “Gémeos e Gémeas Comercio de 

Vestuário, Lda.”, para utilização do comboio elétrico no âmbito da iniciativa 

“ Cidade Encantada 2015”: Presente a informação n.º 10298/2015 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 
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mesma referido (em arquivo). A Câmara, tendo presente o acima considerado e a 

proposta de minuta de protocolo em causa, com a qual concordou, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo do disposto na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – com a Empresa 

Gémeos e Gémeas Comercio de Vestuário, Lda. o «Protocolo de colaboração entre a 

Câmara Municipal de Espinho e Empresa Gémeos e Gémeas Comercio de Vestuário, 

Lda.” para utilização do comboio elétrico durante a época natalícia». -------------------  

 ----- Deliberação Nº 330/2015: Aprovação da “Política de Desenvolvimento 

da Coleção” da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva: Presente a 

informação n.º 10358/2015 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 (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a “Política de 

desenvolvimento da coleção” da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.------------  

 ----- Deliberação Nº 331/2015: Pedido de indemnização - Acidente em 

passadiço de madeira – António Maria de Oliveira Rocha: Presente a 

informação n.º 9997/2015 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 unanimidade, aprovar o pagamento no valor 

de 182,70 € (cento e oitenta e dois euros e setenta cêntimos), referente aos 

prejuízos decorrentes dos danos causados pela queda de Miguel Justiniano Martins 

Rocha, quando circulava na Plataforma de Apoio à Pesca em Silvalde. -----------------  

 ----- Deliberação Nº 332/2015: Pedido de autorização, a título excecional, 

para transmissão e averbamento de parte da concessão do jazigo capela n.º 

24 do cemitério municipal de Espinho ao abrigo do artigo 36.º/6 do 

regulamento do cemitério: Presente a informação n.º 10191/2015 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 – 

relativamente ao pedido de autorização a título excecional para transmissão e 

averbamento de parte da concessão do jazigo capela n.º 24 do Cemitério Municipal 

de Espinho apresentado em 4/08/2015 por Luísa Maria do Couto Soares e Silva 
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Paupério de Almeida (e demais interessados: marido Francisco Carlos Bismarck 

Paupério de Almeida, Joana Soares e Silva Nunes dos Santos e marido Nuno António 

Almendra Monteiro Martins e Inês Soares e Silva Nunes dos Santos) ao abrigo do 

artigo 36.º/6 do Regulamento do Cemitério – deliberou o seguinte: Sobre a 

legitimidade ativa para o pedido em causa, aceitar o pedido dos requerentes, 

reconhecer-lhes legitimidade para tal na qualidade de legatários da construção, para 

efeitos do pedido da transmissão excecional (de parte da concessão) ao abrigo do 

artigo 36.º/6 pelas razões morais/sentimentais que os mesmos invocaram. Nesta 

medida, deliberou considerar e aceitar, para efeitos do previsto no artigo 36.º/6 do 

Regulamento, como “razões reconhecidamente morais ou sentimentais” as que 

foram invocadas pelos requerentes e que constam melhor descritas e identificadas 

no pedido apresentado pelos próprios. Finalmente, e em sequência do atrás 

deliberado, autorizar a transmissão a título excecional de parte da concessão deste 

jazigo capela n.º 24 para os requerentes, permanecendo a restante parte averbada e 

titulada em nome e a favor da titular inscrita, Matilde Ferreira Valente. As 

deliberações acima referidas foram tomadas por unanimidade. -------------------------  

 ----- Deliberação Nº 333/2015: Aquisição de terreno em Paramos - 

infraestruturas de saneamento: Presente a informação n.º 10271/2015 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 (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

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

adquirir o artigo matricial rústico n.º 1067 da freguesia de Paramos, pelo valor de 

55.000,00 € (cinquenta e cinco mil euros) e nos termos acordados com a 

proprietária Maria de Fátima Alves Oliveira Pinho. ---------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 334/2015: Alteração da medida cautelar de redução de 

ruído: Presente a informação n.º 10268/2015 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 alteração da medida cautelar de redução 

de ruído para domingo a quinta - até às 23h00 e sexta e sábado - até à 01h00, 

conforme requerido pela entidade exploradora do estabelecimento denominado 
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UTWO, sito na rua 14 n.º 643, não podendo esta alteração ter uma duração superior 

a 60 dias, de forma a possibilitar a adaptação devida do estabelecimento 

conformando-o com o Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo D.L. 9/2007 de 17 

de Janeiro. Mais deliberou a Câmara, também por maioria com abstenção dos 

Vereadores do PS, que esta aplicação da alteração da medida cautelar deverá entrar 

em vigor no dia seguinte ao da receção da notificação. ----------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 335/2015: Paróquia de S. Estevão de Guetim - corte e 

condicionamento de trânsito: Presente a informação n.º 10298/2015 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 unanimidade, autorizar o corte e condicionamento de 

trânsito em algumas ruas de Guetim, visando a realização da procissão na 

Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria no dia 8 de dezembro de 

2015, pelas 17.00 horas, de acordo com o percurso indicado no ofício da Paróquia. ---  

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

30 de novembro de 2015 que apresentava os seguintes: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS  

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

setenta e um cêntimos): quatrocentos e trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e 

cinco euros e setenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e sete euros e um cêntimo. 

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

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 30 de novembro do corrente ano, 

foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões e setenta e quatro 

mil duzentos e onze euros e quarenta e cinco cêntimos, tendo sido efetuados 

pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e cinco milhões novecentos e 

oitenta e um mil seiscentos e três euros e cinquenta e três cêntimos. 

 ----- ABCR: I Audace Costa Verde – Agradecimento: A Câmara tomou 

conhecimento do ofício da ABCR – Associação de Beneficência Cultura e Recreio de 

Paramos a agradecer o apoio e colaboração da Câmara Municipal na iniciativa em 

título levada a efeito no dia 8/11/2015. ---------------------------------------------------  

 ----- Apreciação Técnica dos Documentos Previsionais do Ano de 2016 

(PAEL): A Câmara tomou conhecimento da apreciação técnica emitida pela DGAL 
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dos Documentos Previsionais para o ano 2016, que deve fazer parte dos mesmos, 

conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto. -----  

 ----- 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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 

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

O Presidente da Câmara Municipal  _________________________ 

A Chefe de  Divisão   ____________________________________ 

 


