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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de abril de 2015

Caras e caros vogais,

Caros e Caras Vogais,

Os últimos dois meses de atividade municipal, que coincidem 

com o início do novo ano civil ficam marcados por um vasto 

e diverso conjunto de medidas e eventos de especial impor-

tância para todos os munícipes e para o Concelho de Espinho.

Ficou concluído e validado o processo de Certificação de um 

conjunto de Serviços Municipais inseridos em várias unidades 

orgânicas da Câmara Municipal de Espinho: Cultura, Serviços 

Básicos e Ambiente, Atendimento Municipal, Planeamento Es-

tratégico, Comunicação, Recursos Humanos e Gestão Adminis-

trativa e Financeira.

A Certificação abrange a prestação de serviços Cliente/muní-

cipe e foi realizada de acordo com a norma mundial do Sistema 

de Gestão de Qualidade.

Duas obras estruturantes para o concelho estão adjudicadas e 

com trabalhos preparatórios a arrancar. Uma é a Obra de Defe-

sa Frontal Aderente da Praia de Paramos, gerida e com acom-

panhamento técnico integral da Câmara Municipal de Espinho. 

Ficará concluída em quatro meses. Com todo o processo con-

cluído e pronto a arrancar está também a outra grande obra 

de defesa da litoral lançada pelo Ministério do Ambiente num 

projeto concertado com a autarquia de Espinho. É a Obra de 

Protecão Dunar que se estende da Ribeira de Silvalde até ao 

limite sul do concelho. Tem um prazo de execução e conclusão 

de sete meses.

Para além destas obras estruturantes, prosseguem os traba-

lhos finais e de acabamentos do novo Centro Escolar de Sil-

valde. Mas para além dos novos centros continuam a ser reali-

zadas pela Câmara Municipal Espinho intervenções no parque 

escolar em funcionamento. Na escola Espinho 2 foi substituí-

do o telhado de fibrocimento e na escola de Guetim também 

se registou uma intervenção.

Instrumento fundamental para o desenvolvimento do conce-

lho em termos urbanísticos, o RMUETOU entrou em vigor, após 

publicação no Diário da República. O Regulamento Municipal 

de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísti-

cas introduz novos mecanismos de desenvolvimento para o 

município, de forma a atrair e potenciar investimento gerador 

de mais-valias económicas, sociais e ambientais. É um instru-

mento que visa facilitar a atividade industrial tornado o valor 

das taxas mais atrativas, simplificando procedimentos e buro-

cracia nas operações urbanísticas.

Outro instrumento fundamental que entrou em vigor foi o Re-

gulamento da Habitação Social. Trata-se de um conjunto de 

medidas que pretendem racionalizar critérios, recuperar paga-

mentos em atraso, gerar mecanismos de equidade e de justiça 

nos Complexos Municipais de Habitação Social.

Espinho formalizou com a Secretaria de Estado da Moderniza-

ção Administrativa no passado mês de Fevereiro o Protocolo 

para a instalação de três “Espaços do Cidadão” que vão faci-
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litar e tornar mais próximos um conjunto de serviços para as 

populações mais afastadas do centro da cidade-sede do con-

celho.

Estes “Espaços do Cidadão” ficarão instalados no Complexo 

Habitacional da Ponte de Anta, no centro da Freguesia de Pa-

ramos e no FACE, servindo as populações adjacentes.

O Executivo Municipal lançou em Março uma iniciativa que 

designou por “Roteiro das Freguesias”. Trata-se de um pla-

no de visitas a cada uma das freguesias do concelho, tendo 

começado em Guetim. A ideia é o contacto direto com as po-

pulações, empresas, instituições sociais, escolas, associações 

recreativas, culturais e desportivas, paróquias e forças vivas 

do concelho. Na sequência destas jornadas que se pretendem 

realizar mensalmente, a Câmara Municipal de Espinho preten-

de dar resposta imediata a questões práticas colocadas pela 

população, pequenos arranjos e casos que afetam a seguran-

ça e o dia-a-dia de cada uma das comunidades.

A nível cultural, turístico e desportivo, destaque para o êxito 

do Festival Mar-Marionetas e para as celebrações da Sema-

na Santa que marcaram a semana da Páscoa na cidade com 

a participação dos fiéis e a curiosidade de centenas de turis-

tas espanhóis que animaram a economia local. A hotelaria e 

a restauração sentiram o resultado positivo da promoção da 

Semana Santa em Espinho através do jornal Faro de Vigo e em 

diversos certames turísticos do país vizinho.

Na Galiza, mais propriamente na cidade de Ourense, a pro-

moção gastronómica de Espinho fez-se no habitual “Xantar”, 

numa iniciativa do Turismo Porto e Norte. A mesma entidade 

facultou a área promocional do maior evento turístico do país, 

a Feira Internacional de Turismo de Lisboa - BTL.

Uma oportunidade que Espinho aproveitou para mostrar ao 

longo de cinco dias as potencialidades turísticas da cidade e 

do concelho, com especial destaque para o Mundial de Futebol 

de Praia, o Surf, as praias, a gastronomia, a hospitalidade do 

povo espinhense e as características singulares desta terra de 

sol, mar e belas praias.

Foi num dos equipamentos mais nobres e singulares da cida-

de, o Multimeios que a FIFA, FPF e Câmara Municipal fizeram 

a apresentação oficial do Mundial de Futebol de Praia que vai 

decorrer em Julho na Praia da Baía. Foi o primeiro momento 

mediático de um evento desportivo que está a mobilizar Espi-

nho e que está a gerar uma grande expectativa e um grande 

envolvimento da FIFA, da Federação Portuguesa de Futebol e 

da Câmara Municipal de Espinho.

Queremos sentir orgulho e retorno neste grande desafio para 

a cidade, para os espinhenses e para Portugal inteiro.

Vamos conseguir realizar o melhor Campeonato do Mundo de 

Futebol de Praia em 2015.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Espinho marcou presença na BTL
Feira Internacional de Turismo - BTL serviu 
para promover o Município de Espinho

O Município de Espinho marcou presença no Pavilhão 
da Feira de Exposições de Lisboa, integrado no stand 
da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal.
Foi uma oportunidade para dar a conhecer a opera-
dores turísticos e público em geral as potencialidades 
turísticas e produtos estratégicos do Concelho de Es-
pinho.

Ministro da Defesa Nacional em Espinho
Assinatura de Protocolo com o Exército para a 
construção da Via Permeável de Paramos

Realizou-se na manhã de sexta feira, dia 06 fevereiro, a assi-
natura de um protocolo, entre o Exército Português e a Câma-
ra Municipal de Espinho, destinado a autorizar a Autarquia a 
utilizar a parcela de terreno necessária à implantação da “Via 
Permeável de Acesso à Praia de Paramos”. Nesta cerimónia 
que teve lugar nos Paços do Concelho, foi ainda condecorado 
o Dr. Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Espinho, com a Medalha da Defesa Nacional.
O presente protocolo, assinado pelo Exmo. Senhor Comandan-
te do Regimento de Engenharia N.º 3, Coronel de Engenharia 
Fausto Manuel Vale do Couto e pelo Dr. Pinto Moreira, na qua-
lidade de Presidente da autarquia, destina-se a autorizar a Câ-
mara Municipal de Espinho a utilizar, a título precário, a área 
do Prédio Militar 3/Espinho, necessária à implantação da “Via 

Em destaque nesta mostra, a promoção do Encontro Internacional Estátuas Vivas, Espinho Vive 
a Semana Santa, Recriação histórica do “Vir a Banhos” e Festival Internacional de Marionetas 
de Espinho.
O Campeonato do Mundo Beach Soccer FIFA Portugal 2015 e o Espinho Surf Destination foram 
os eventos que mereceram este ano um destaque especial.
A gastronomia de Espinho, com relevo para o peixe das redes de Arte Xávega constituíram um 
dos aliciantes desta presença na BTL em Lisboa, atraindo muitas pessoas ao nosso espaço.
Para o Vice-presidente da Câmara Municipal, Vicente Pinto que esteve presente em represen-
tação do Município, “Espinho como destino turístico integrado na Área Metropolitana do Porto 
não pode ficar fora dos eventos turísticos de referência com dimensão internacional. O Porto 
é hoje um destino turístico de eleição e uma placa giratória que gera fluxos de pessoas nos 
concelhos vizinhos com oferta turística. É nossa obrigação estarmos atentos como autarcas a 
esta realidade e tirar dela o máximo partido para o município de Espinho. 
Promover Espinho como destino turístico e divulgar os seus produtos estratégicos e eventos 
é sempre um investimento que resulta numa mais-valia para a cidade e para os agentes eco-
nómicos locais”.

Permeável de Acesso à Praia de Paramos”, inserida no projeto “Passadiço e Ciclovia”, 
em execução, no âmbito das ações de valorização do Litoral do Eixo III do programa 
Operacional Regional do Norte que a autarquia tem contratualizada com Comissão 
Diretiva do ON2.
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional referiu em discurso a importância da 
cooperação entre as instituições, para que haja uma maior fluidez dos projectos, rea-
lizando assim as obras tão necessárias. De seguida, o Dr. José Pedro Aguiar-Branco 
condecorou o Dr. Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Es-
pinho, com a Medalha da Defesa Nacional, que visa nas suas diferentes modalidades 
galardoar serviços notáveis prestados à Instituição Militar e à Nação e, bem assim, 
distinguir altas virtudes reveladas no serviço, por militares ou civis. 
A Medalha da Defesa Nacional, destina-se ainda a galardoar os militares e civis, nacio-
nais ou estrangeiros que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competên-
cia, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo para a 
eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional.
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Protocolo ‘Espaços do Cidadão’
Presença do Senhor Secretário de Estado para a Modernização 
Administrativa Dr. Joaquim Pedro Cardoso da Costa
Realizou-se na manhã do dia 5 de março (quinta feira), a cerimónia de assinatura de protocolo entre o Município e a Agência para a 
Modernização Administrativa, relativo à instalação dos Espaços do Cidadão no Concelho de Espinho.
A cerimónia teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou com a presença do Senhor Secretário de Estado para a Moder-
nização Administrativa.
Os Espaços do Cidadão têm como objetivo garantir aos cidadãos e às empresas um acesso digital assistido e especializado a esses 
serviços, prestado por mediadores de atendimento digital presentes numa rede de locais de prestação de serviços públicos, geridos 
em parceria com entidades do poder local, entidades do terceiro setor, associações cívicas e empresariais ou outras entidades que 
prestem serviços de interesse público;
Os Espaços do Cidadão apresentam indubitável interesse municipal pelos benefícios que podem trazer aos Munícipes em termos de 
desburocratização e poupança de tempo útil, constituindo por isso, uma forma de potenciar o desenvolvimento do concelho;
Para além disso, uma das dimensões fundamentais do projeto dos Espaços do Cidadão é a da promoção da literacia digital da popula-
ção, a qual é garantida através do modo muito específico de atendimento - o atendimento digital assistido - com o qual se procura, de 
forma pedagógica, capacitar o cidadão a interagir digitalmente com a Administração Pública;
Esta rede de Espaços do Cidadão enquadra-se no Programa Aproximar, constituindo, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de 
maio, uma oferta de atendimento complementar aos serviços hoje existentes, não visando substituí-los.

Serviços da Câmara Municipal certificados
Foi entregue o Diploma de Certificação de Qualidade 
dos serviços pela AENOR

Diploma de Certificação de Qualidade dos serviços foi entregue no 
passado dia 23 fevereiro, nos Paços do Concelho.
Durante o ano passado, a Câmara Municipal de Espinho, envolveu-se 
no projeto de certificação dos serviços, segundo a norma NP EN ISO 
9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade.
A certificação dos serviços da Câmara  Municipal tem como referência 
os princípios e requisitos da norma mundial de Sistemas de Gestão 
da Qualidade ISO 9001; e abrange prestação de serviços ao Cliente/
Munícipe e outras partes interessadas, no âmbito de toda a ativi-
dade desenvolvida pelas seguintes Unidades Orgânicas e Serviços:

   - Divisão de Cultura
   - Divisão de Serviços Básicos e Ambiente
   - Atendimento Municipal de Espinho
   - Divisão de Planeamento Estratégico;
   - Gabinete de Comunicação; 
E ainda todas as atividades de suporte consignadas nas seguintes 
Unidades Orgânicas:
    Divisão de Gestão de Recursos Humanos;
    Divisão de Gestão Administrativa e Financeira (Aprovisionamen-
to, Sistemas de Informação, Modernização Administrativa e Apoio 
Jurídico).
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ATA N. 03/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE .

Aos nove dias do mês de fevereiro 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 Presi-
dência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Leonor Cris-
tina 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, tendo 
faltado, por motivo justificado, o Vereador António Vicente de 
Amorim Alves Pinto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão 
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes:

Deliberação n.º 19/2015
Aprovação da Ata n.º 2/2015 de 26 de janeiro
Em virtude da ata n.º 2/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 26 de janeiro, 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. 

Deliberação n.º 20/2015
Pedido de parecer prévio “Serviços de Reparação e Manu-
tenção de Máquinas e Equipamentos”
Presente a informação n.º 973/2015 da Divisão de Serviços 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de abril de 2015
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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 o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
de serviços para “Serviços de Reparação e Manutenção de 
Máquinas e Equipamentos”, por ajuste direto à empresa José 
António Alves Pereira, com o NIF 133642330, pelo valor base 
de 15.000,00€ (quinze mil euros) acrescido de Iva à taxa legal 
em vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B 
/2014, de 31 de dezembro.  

Deliberação n.º 21/2015
Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 
2015
Presente a informação n.º 1051/2015 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, 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 três 
votos a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Verea-
dores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da 
Câmara, aprovar a primeira alteração ao Mapa de Pessoal 2015, 
conforme o disposto no artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho e submeter à Assembleia Municipal. 

Deliberação n.º 22/2015
Aprovação de “Regulamento Interno de Horários de Tra-
balho da Câmara Municipal de Espinho” e respetivo Anexo 
I – “Normas Internas de Registo e Controlo da Pontualida-
de e Assiduidade dos Trabalhadores da Câmara Municipal 
de Espinho”: 
Presente a informação n.º 1094/2015 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, 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, tendo presente o considerado na informa-
ção acima referida e a proposta de projeto de regulamento em 
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, com três votos 
a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Vereadores 
do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câma-
ra, aprovar ao abrigo da competência regulamentar que possui 
nos termos da parte final da alínea k) do n.º1 do artigo 33.º 
da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e dos artigos 241.º e 
243.º da Constituição da República Portuguesa, devidamen-
te conjugados com o artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP; aprovada pela Lei n.º35/2014, de 20 
de junho), aprovar o “Regulamento Interno de Horários de Tra-
balho da Câmara Municipal de Espinho”, com vista à definição 
e estabelecimento das regras e os princípios em matéria de 
duração e horário de trabalho na Câmara Municipal de Espinho, 
e respetivo anexo (“Normas Internas de Registo e Controlo da 
Pontualidade e Assiduidade dos Trabalhadores da Câmara Mu-
nicipal de Espinho”).  

Deliberação n.º 23/2015
Aprovação dos Mapas de Duração e Horários de Trabalho 
do “Regulamento Interno de Horários de Trabalho da Câ-
mara Municipal de Espinho”
Presente a informação n.º 1117/2015 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, 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, tendo presente o considerado na informa-
ção acima referida, com a qual concordou, deliberou, com três 
votos a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Verea-
dores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câ-
mara, ao abrigo da competência regulamentar que possui nos 
da alínea k) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e dos artigos 241.º e 243.º da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, devidamente conjugados com o artigo 75.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP; aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho), aprovar os Mapas de 
Duração e Horários de Trabalho com vista à definição e estabe-
lecimento das regras e os princípios em matéria de duração e 
horário de trabalho na Câmara Municipal de Espinho.  

Deliberação n.º 24/2015
Aprovação das “Normas de Funcionamento da Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em 2015”
Presente a informação n.º 1041/2015 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, tendo presente o acima considerado e a proposta de 
projeto de normas de funcionamento em causa anexa, com a 
qual concordou, deliberou, por unanimidade, ao abrigo da com-
petência prevista no artigo 41.º do “Regulamento da Bibliote-
ca Municipal de Espinho «Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva»” (publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º94 de 
15 de maio de 2012), aprovar as “Normas de Funcionamento 
da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em 
2015”.  

Deliberação n.º 25/2015
Ratificação do Acordo para realização do Campeonato do 
Mundo de Futebol de Praia - Espinho 2015
Presente a informação n.º 1058/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-
tegrante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, com três votos a favor dos eleitos do PSD, três votos 
contra dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do 
Presidente da Câmara, ratificar o Acordo da Cidade-Sede (Host 
City Agreement) para realização do Campeonato do Mundo de 
Futebol de Praia – Espinho 2015, subscrito pela Federation In-
ternationale de Football Association (FIFA), a Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF) e o Município de Espinho (ME).  
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Deliberação n.º 26/2015
Alexandra Cristina Rocha Moreira; Incumprimento do Pa-
gamento da Renda Mensal por mais de 3 meses; Proposta 
para determinar a cessação da utilização do fogo
Presente a informação n.º 1076/2015 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 o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
este ponto da ordem de trabalhos, atendendo a que a Sr.ª D. 
Alexandra Cristina Rocha Moreira, titular da ocupação do fogo 
sito na Rua Manuel d´Areia, n.º263, 2º Esquerdo, em Silvalde, 
Espinho, procedeu à liquidação integral das rendas em dívida 
no passado dia 4 de fevereiro.  

Deliberação n.º 27/2015
João Dionísio de Pádua Maia; Incumprimento no paga-
mento da renda mensal por nove meses consecutivos; 
Não uso da habitação pelo agregado familiar por período 
superior a dois meses; Proposta para determinar a cessa-
ção da utilização do fogo
Presente a informação n.º 1075/2015 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 o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordan-
do com a informação dos serviços, deliberou, com três votos 
a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Vereadores 
do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, 
manifestar a intenção de determinar a João Dionísio de Pádua 
Maia (e respetivo agregado familiar) a cessação da utilização 
do fogo de habitação social que se lhe encontra atribuído sito 
no Complexo Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola (anterior-
mente designada Rua 1), Bloco E, Entrada 6, Rua 1, n.º 129, 2º 
Esquerdo, na freguesia de Paramos, ao abrigo do previsto nas 
disposições conjugadas das alíneas d) e f) do n.º 1 do artigo 3.º 
da Lei n.º 21/2009, de 20 de maio, com as cominações previs-
tas nos n.ºs 6 e 7 do artigo 3.º do referido diploma legal. Mais 
deliberou, fixar um prazo de 10 dias úteis, para que os interes-
sados se possam vir pronunciar em sede de audiência prévia, 
nos termos e para os efeitos do consagrado nos artigos 100.º e 
seguintes do Código do Procedimento Administrativo.  

Deliberação n.º 28/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Futebol Popular Espinho para uti-
lização de uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Espinho
Presente a informação n.º 1067/2015 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 os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unani-

midade, 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 Associação de Futebol Popular Es-
pinho o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular Espinho 
para utilização de uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Es-
pinho” de acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação n.º 29/2015
Atribuição de Subsídio – Carnaval da Idanha 2015: Pre-
sente a informação n.º 1020/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar atribuição de 500€ (quinhentos euros) 
ao Grupo Desportivo da Idanha, entidade responsável pela or-
ganização do desfile de Carnaval da Idanha em 2015. 

Deliberação n.º 30/2015
CINANIMA - Atribuição de subsídio para transporte
Presente a informação n.º 987/2015 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 atribuição de um subsídio de 1.825,00€ (mil oitocen-
tos e vinte e cinco euros) à Cooperativa Nascente para fazer 
face à despesa dos transportes escolares para as crianças do 
1º ciclo e pré-escolar do nosso concelho que assistiram às ses-
sões do Festival CINANIMA em novembro de 2014.  

Deliberação n.º 31/2015
Aprovação da Conta Final - Reparação Paços do Município 
e Edifícios Municipais Complexo de Ténis – Reparação e 
Conservação das Instalações Elétricas e Iluminação
Presente a informação n.º 1043/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida 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 três votos a fa-
vor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Vereadores do PS 
e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara aprovar 
a conta final referente à empreitada “Reparação Paços do Mu-
nicípio e Edifícios Municipais Complexo de Ténis – Reparação e 
Conservação das Instalações Elétrica e Iluminação”, adjudicada 
à empresa “S. Marques, Lda.”  

Deliberação n.º 32/2015
Liberação parcial de caução – Reparação dos danos cau-
sados pelas intempéries às ruas envolventes ao conjunto 
habitacional da Ponte de Anta
Presente a informação n.º 700/2015 da Divisão de Obras 
Municipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
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produzida 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 liberação de 30% (4.406,13 €) dos valores retidos, 
associados à empreitada “Reparação dos danos causados pelas 
intempéries às ruas envolventes ao conjunto habitacional da 
Ponte de Anta”, adjudicada à empresa “Majober – Sociedade de 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”.  

Deliberação n.º 33/2015
Liberação parcial de caução – Execução de muro de supor-
te da estrada EN 109 com a avenida 32
Presente a informação n.º 696/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 
a liberação de 30% (468,00€) dos valores retidos, associados à 
empreitada “Execução de muro de suporte da estrada EN 109 
com a avenida 32” adjudicada à empresa “Majober – Sociedade 
de Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”.  

Deliberação n.º 34/2015
Liberação parcial de caução – Pavimentação da Rua dos 
Enxames e Urbanização do Formal
Presente a informação n.º 800/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 
a liberação de 30% (783,88 €) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Pavimentação da Rua dos Enxames e Urbaniza-
ção do Formal” adjudicada à empresa “Civopal – Sociedade de 
Construções e Obras Públicas Aliança, Lda.”.  

Deliberação n.º 35/2015
Liberação de caução - Pavimentação da Rua do Formal de 
Cima – Silvalde
Presente a informação n.º 799/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 
a liberação de 30% (600,35€) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Pavimentação da Rua do Formal de Cima - Silval-
de” adjudicada à empresa “Construções da Huila – Irmão Neves, 
Lda.”.  

Deliberação n.º 36/2015
Liberação total da caução – Sinalização horizontal e verti-
cal da EM326 e da ligação entre o IC24 e a EM516
Presente a informação n.º 715/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 
a liberação total dos valores retidos, associados à empreitada 
“Sinalização horizontal e vertical da EM326 e da ligação entre 
o IC24 e a EM516”, adjudicada à empresa “J. Silva Reis – Enge-
nharia Unipessoal Lda.”. 

Resumo Diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesoura-
ria do dia 30 Janeiro de 2015 que apresentava os seguintes 
saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerên-
cia de 2014 no valor de mil trezentos e vinte e dois euros e 
setenta e um cêntimos): Quinze mil cento e quarenta euros e 
sessenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão cento e catorze mil e quarenta euros e quinze cênti-
mos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e 
noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que 
até ao dia 30 Janeiro do corrente ano foram cabimentadas des-
pesas no valor de vinte e oito milhões oitocentos e sessenta 
e dois mil e noventa euros e cinquenta e três cêntimos, tendo 
sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dois 
milhões oitocentos mil oitocentos e quarenta e sete euros e 
noventa e três cêntimos. 

Agradecimento - Sporting Clube de Espinho
A Câmara tomou conhecimento do e-mail do Sporting Clube de 
Espinho a agradecer a cedência do espaço do FACE – Fórum de 
Arte e Cultura de Espinho para a tomada de posse dos seus 
novos Órgãos Sociais.  

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 instâncias do Senhor Vereador Carlos Sárria, 
o Senhor Presidente prestou informações relativas à Via Per-
meável de Paramos. 

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, Dra. Maria João Duarte Rodrigues, que a 
subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.



11

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de abril de 2015

ATA N. 04/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO 
DE DOIS MIL E QUINZE.

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e 
quinze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câma-
ra 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 Cos-
ta Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 
Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira 
Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado, por motivo justifica-
do, o Senhor Vereador José Barbosa Mota. Sendo 17.00 horas, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 
pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrati-
va, Financeira e Turismo. 
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

Deliberação n.º 37/2015
Aprovação da Ata n.º 3/2015 de 9 de fevereiro
Em virtude da ata n.º 3/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 9 de fevereiro, 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 maioria com os votos contra dos Vereadores 
do PS que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
Vereadores do Partido Socialista votaram contra a aprovação 
da Ata n.º 3/2015 de 9 de Fevereiro. Em primeiro lugar, por não 
conter as declarações de voto do Partido Socialista relativas 
aos pontos 3, 4, 5, 7 e 12, desconhecendo-se, portanto, se dei-
xaram de fazer parte das certidões dela exaradas. Em segundo 
lugar, porque discordam da forma como foi lavrada a informa-
ção prestada pelo Senhor Presidente da Câmara, quando insta-
do pelo Vereador Carlos Sárria, que lhe solicitou informações 
sobre notícias difundidas na comunicação social relativas à as-
sinatura de um protocolo entre o Exército Português e a Câma-
ra Municipal de Espinho, para a construção de uma Via Permeá-
vel de Acesso à Praia de Paramos. Instado sobre se o modelo 
de procedimento - Concurso Público valor base de 349.475,80 
EUR - não deveriam ter sido objeto de aprovação, em reunião 
de Câmara, o Senhor Presidente respondeu que não, sem ex-
plicar porquê. Instado sobre a legalidade de celebrar um con-
trato de empreitada da obra pública em apreço, sem acautelar 
o cumprimento dos instrumentos de planeamento urbanístico 
em vigor (PDM, POOC, REN, Plano Parcial de Urbanização da 
Zona Sul de Espinho, Rede Natura 2000 e Servidões Militares 

e Aeronáuticas) o Senhor Presidente da Câmara reafirmou as 
declarações prestadas à comunicação social - “a intervenção 
planeada já foi aprovada por todas as instâncias com voto na 
matéria” - sem ter apresentado os respetivos comprovativos, 
acrescentando, apenas, que seriam obtidos antes do Auto de 
Consignação. Instado sobre outros estudos do conhecimento 
público, disse que a candidatura que integrava o projeto do 
“Túnel sob a pista do Aeródromo” (cf. Ata 27/2010 de 26 de 
Novembro) foi rejeitada; que o “Estudo - Espinho Orla Costeira” 
elaborado pela PARQUEXPO (cf. Ata 21/211 de 18 de Outubro) 
que previa outra localização para o acesso ao aglomerado da 
Praia de Paramos, não seria possível; que a “Elaboração do Pla-
no de Pormenor da Orla Litoral Sul de Espinho” e do “Plano de 
Pormenor do Aglomerado da Praia de Paramos”, terão servido 
de base ao traçado da nova via a executar. Note-se, contudo, 
que esses Planos de Pormenor não foram ainda aprovados 
pela Câmara, nem objeto de discussão pública e não podem, 
por isso, revogar a legislação urbanística em vigor que impen-
de sobre aquela área do território do nosso concelho e que tem 
que ser cumprida. Os eleitos pelo PSD apresentaram a seguin-
te declaração de voto: “Não foram admitidas as declarações de 
voto do PS por terem sido apresentadas depois do prazo de 
24:00 horas, fixado na própria reunião. Os Srs. Vereadores do 
PS não contestaram aquele prazo e, entretanto, as certidões 
das deliberações já haviam sido exaradas. O Sr. Presidente 
respondeu, na reunião, a todas as questões colocadas pelo Sr. 
Vereador Carlos Sárria, tendo-se prontificado a disponibilizar 
os documentos pretendidos. O modelo de procedimento – Con-
curso Público valor base de 349.475,80 EUR - não tem de ser 
objeto de aprovação, em reunião de Câmara, por motivo do Pre-
sidente da Câmara ter competências que lhe foram delegadas, 
naquela matéria, por deliberação da Câmara Municipal de Es-
pinho, tomada em sua reunião de 16 de outubro de 2013 (cf. 
deliberação n.º 284/2013).” 

Deliberação n.º 38/2015
Alteração ao artigo 12.º/1 do Regimento da Câmara Muni-
cipal de Espinho
Presente a informação nº 1472/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores 
do PS, aprovar (ao abrigo da alínea a) do artigo 39.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro) a proposta de alteração ao n.º 1 
do artigo 12.º do Regimento da Câmara Municipal de Espinho, 
passando a sua redação a ser a seguinte “Finda a Votação e 
anunciado o resultado, poderá qualquer membro da Câmara 
apresentar, por escrito e no prazo de 24 horas, a sua declara-
ção de voto e as razões que a justifiquem.”, fixando assim a re-
gra de que as declarações de voto devem ser apresentadas no 
prazo de 24 horas após o término da correspondente reunião.
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Deliberação n.º 39/2015
Pedido de parecer prévio “Serviços de Reparação e Manu-
tenção de Viaturas RSU”
Presente a informação nº 1341/2015 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
serviços para “Serviços de Reparação e Manutenção de Viatu-
ras RSU”, por ajuste direto à empresa D. Costa Peças e Equipa-
mentos Rolantes S.A., com o NIF 502021160, pelo valor base 
de 10.000,00€ (dez mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal 
em vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro.

Deliberação n.º 40/2015
Pedido de parecer prévio “Serviços de Reparação e Manu-
tenção de Viaturas RSU”
Presente a informação nº 1177/2015 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
de serviços para “Serviços de Reparação e Manutenção de 
Viaturas RSU”, por ajuste direto à empresa Pereira & Soares 
Lda., com o NIF 500555397, pelo valor base de 10.000,00€ 
(dez mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos 
termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 
de dezembro.

Deliberação n.º 41/2015
Pedido de parecer prévio “Serviços de Reparação e Manu-
tenção de Viaturas Ligeiras”
Presente a informação nº 1257/2015 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
serviços para “Serviços de Reparação e Manutenção de Viatu-
ras Ligeiras”, por ajuste direto à empresa Carlos Avelino Martins 
Pereira, com o NIF 180533851, pelo valor base de 10.000,00€ 
(dez mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos 
termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 
de dezembro.

Deliberação n.º 42/2015
Pedido de parecer prévio de aquisição de “Serviços de 
recolha e transporte a destino final de resíduos sólidos 
urbanos”
Presente a informação nº 1357/2015 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 
com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer 
prévio vinculativo para a aquisição de serviços para o “Servi-
ços de recolha e transporte a destino final de resíduos urba-
nos”, por concurso público, pelo valor base de 349.990,00€ 
(trezentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa euros) 
acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do pre-
visto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra este 
ponto por constatarem que na realidade se trata da abertura 
de um procedimento de Concurso Público, pelo valor base de 
349.990,00€ sem que tenha sido apresentado em tempo útil, 
para aprovação, o respetivo Caderno de Encargos.” Os eleitos 
pelo PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Não 
se trata da aprovação das peças procedimentais do concurso 
público, mas da aprovação de um parecer prévio para a aquisi-
ção de serviços, sendo que a Lei do Orçamento do Estado para 
2015 (LOE2015 – aprovada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro) no seu artigo 75.º consagra (uma vez mais), e para o 
ano de 2015, a exigência de um parecer prévio vinculativo ne-
cessário à celebração ou renovação de contratos de aquisição 
de serviços celebrados por órgãos e serviços da Administração 
Pública abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP – aprovada e publicada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho). Os Municípios integram 
no âmbito de aplicação subjetiva da LTFP, estando por isso 
abrangidos por este regime. De acordo com o fixado no artigo 
75.º/12 da LOE2015, a Câmara Municipal é o órgão competen-
te para a emissão deste parecer prévio vinculativo. Este regime 
da LOE2015 (cf. Artigo 75.º/1) mantém a regra de aplicação da 
redução remuneratória prevista nos artigos 2.º/1 e 4.º da Lei n.º 
75/2014, de 12 de setembro.”

Deliberação n.º 43/2015
Alteração à tabela de preços 2015
Presente a informação nº 1445/2015 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 os documen-
tos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara to-
mou 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 a sua aprovação. 

Deliberação n.º 44/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Socorros Mútuos S. Francisco de 
Assis de Anta para efeitos de atribuição de desconto na 
utilização do Balneário Marinho e da Piscina Municipal de 
Espinho no ano civil de 2015
Presente a informação nº 1235/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
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que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o docu-
mento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, 
tendo presente o considerado na informação acima referida e 
a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente mi-
nuta e celebrar – ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas 
Internas de Funcionamento do Balneário Marinho” e do artigo 
12.º das “Normas Internas de Funcionamento da Piscina Mu-
nicipal de Espinho” - com a Associação de Socorros Mútuos de 
Anta o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e a Associação de Socorros Mútuos S. Fran-
cisco de Assis de Anta para efeitos de atribuição de descontos 
na utilização do Balneário Marinho e da Piscina Municipal de 
Espinho no ano civil de 2015”, de acordo com os considerandos 
e termos nele fixados. Deliberação n.º 45/2015: Protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Familiar 
de Espinho Associação Mutualista para efeitos de atribuição 
de desconto na utilização do Balneário Marinho e da Piscina 
Municipal de Espinho no ano civil de 2015: Presente a informa-
ção nº 1350/2015 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 referi-
do (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o conside-
rado na informação acima referida e a proposta de minuta de 
protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas Internas de Funcionamento 
do Balneário Marinho” e do artigo 12.º das “Normas Internas de 
Funcionamento da Piscina Municipal de Espinho” - com a Fami-
liar de Espinho Associação Mutualista o referido “Protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Familiar 
de Espinho Associação Mutualista para efeitos de atribuição 
de descontos na utilização do Balneário Marinho e da Piscina 
Municipal de Espinho no ano civil de 2015”, de acordo com os 
considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação n.º 45/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a Familiar de Espinho Associação Mutualista 
para efeitos de atribuição de desconto na utilização do 
Balneário Marinho e da Piscina Municipal de Espinho no 
ano civil de 2015
Presente a informação nº 1350/2015 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 do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, 
tendo presente o considerado na informação acima referida e 
a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente mi-
nuta e celebrar – ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º das “Nor-
mas Internas de Funcionamento do Balneário Marinho” e do 
artigo 12.º das “Normas Internas de Funcionamento da Piscina 
Municipal de Espinho” - com a Familiar de Espinho Associação 
Mutualista o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e a Familiar de Espinho Associação Mu-
tualista para efeitos de atribuição de descontos na utilização 
do Balneário Marinho e da Piscina Municipal de Espinho no ano 
civil de 2015”, de acordo com os considerandos e termos nele 
fixados.

Deliberação n.º 46/2015
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação 
Académica de Espinho na Época de 2014/2015
Presente a informação nº 1438/2015 da Divisão Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-
mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, 
tendo presente o considerado na informação acima referida e 
a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente mi-
nuta e celebrar com a Associação Académica de Espinho o refe-
rido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação 
Académica de Espinho na Época de 2014/2015”. 

Deliberação n.º 47/2015
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting 
Clube de Espinho na Época de 2014/2015
Presente a informação nº 1439/2015 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 os docu-
mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, 
tendo presente o considerado na informação acima referida e 
a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
minuta e celebrar com o Sporting Clube de Espinho o referido 
“Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting Clube 
de Espinho na Época de 2014/2015”.
 
Deliberação n.º 48/2015
Protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e as Associações Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários de Espinho e Espinhenses para efeitos de 
atribuição de subsídio para o ano civil de 2015
Presente a informação nº 1452/2015 do Gabinete de Apoio 
à Presidência e Vereação, 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, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e as propostas de minutas de pro-
tocolos em causa anexas, com as quais concordou, deliberou, 
por unanimidade, aprovar as referidas minutas e celebrar com 
as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de 
Espinho e Espinhenses os seguintes protocolos: “Protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espinho para 
efeitos de atribuição de Subsídio para o ano civil de 2015” e 
“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 
e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Espi-
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nhenses para efeitos de atribuição de subsídio para o ano civil 
de 2015”, respetivamente, de acordo com os considerandos e 
termos neles fixados. 

Deliberação n.º 49/2015
Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e 
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida 
– Ano Letivo 2014/2015
Presente a informação nº 1475/2015 da Divisão de Educação 
e Juventude sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Gomes de Almeida ”, para despesas diversas em ma-
téria de educação, pelo valor de € 27.477,55 (vinte e sete mil 
quatrocentos e setenta e sete euros e cinquenta e cinco cên-
timos), não sujeito a IVA, com o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Gomes de Almeida. 

Deliberação n.º 50/2015
Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e 
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira - Ano Le-
tivo 2014/2015
Presente a informação nº 1479/2015 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira”, para despesas diversas em matéria de edu-
cação, pelo valor de €28.833,19 (vinte e oito mil oitocentos 
e trinta e três euros e dezanove cêntimos), não sujeito a IVA, 
com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira. 

Deliberação n.º 51/2015
Aprovação da Minuta do Protocolo entre a Agência para a 
Modernização Administrativa, I.P. e o Município de Espi-
nho, relativo ao Balcão do Empreendedor
Presente a informação nº 1487/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta apresentada e 
celebrar o Protocolo com a AMA - Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P., relativo ao ‘Balcão do Empreendedor’, de 
acordo com os considerandos e termos nela fixados. 

Deliberação n.º 52/2015
Atribuição de subsídio – Cinanima
Presente a informação nº 1236/2015 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 atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ 
(trinta mil euros) ao CINANIMA referente às edições de 2014 e 
de 2015. 

Deliberação n.º 53/2015
Atribuição de Subsídio ao Festival Internacional de Músi-
ca de Espinho – FIME
Presente a informação nº 1238/2015 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 atribuição de um subsídio no valor de 30.000.00€ 
(trinta mil euros) ao Festival Internacional de Música de Espi-
nho, referente às edições de 2014 e de 2015. 

Deliberação n.º 54/2015
Aprovação da conta final - Centro Multimeios - Beneficia-
ção de Equipamento - Infraestruturação e Iluminação Cé-
nica da Sala Tempus: Presente a informação nº 1440/2015 
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 a conta final referente à empreitada 
“Centro Multimeios – Beneficiação de Equipamento – Infraes-
truturação e Iluminação Cénica da Sala Tempus”, adjudicada à 
empresa “Norwatt, Lda.”  

Deliberação n.º 55/2015
Centro Social de Paramos - ocupação da via pública para 
desfile de carnaval
Presente a informação nº 1467/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 
da Câmara Municipal que autorizou a ocupação da via pública 
para realização do desfile de carnaval das crianças e idosos do 
Centro Social de Paramos no dia 13 de fevereiro de 2015, pe-
las 16.00 horas, de acordo com o solicitado no ofício daquela 
instituição datado de 4/02/2015. 

Deliberação n.º 56/2015
Doações ao Museu Municipal de Espinho
Presente a informação nº 1249/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-



15

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de abril de 2015

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aceitar a respetiva liberalidade dos quadros doados pela 
pintora Leonor Trindade Sousa ao Museu Municipal de Espinho, 
bem como da verba por si oferecida, no valor de 150,00€, para 
cooperação na conservação do barco Xávega. Mais deliberou 
registar e louvar o trabalho benemérito dos Senhores Fernan-
do Ferreira da Graça e Luís Martins que tem sido prestado nas 
exposições do Museu, especialmente no que se refere à repa-
ração/manutenção do barco Xávega que se encontra no inte-
rior do mesmo. 

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimen-
to do Resumo Diário de Tesouraria do dia 13 de Fevereiro de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de 
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): 
quinhentos e dezasseis mil quatrocentos e sessenta e quatro 
euros e dezassete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão e cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta e seis 
euros e dezanove cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil 
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 13 de fevereiro do corrente 
ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta milhões 
duzentos e vinte mil seiscentos e sessenta e um euros e cin-
quenta e cinco cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de três milhões e setenta e quatro 
mil quinze euros e sessenta e três 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. 

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 da Divisão de Gestão Adminis-
trativa, Financeira e Turismo, Isaura Maria Gomes Pinto Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 05/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E 
QUINZE .

Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e quinze, nesta 
cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reu-
niu-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 Fon-
seca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Augusto Ferrei-
ra de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos 
Neto, tendo faltado, por motivo justificado, o Senhor Vereador 
José Barbosa Mota. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-
nica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turis-
mo. 

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes:

Deliberação Nº 57/2015
Aprovação da Ata nº 4/2015 de 23 de fevereiro
Em virtude da ata n.º 4/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 23 de fevereiro, 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 maioria com os votos contra dos Vereadores 
do PS que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
Vereadores do Partido Socialista votaram contra a aprovação 
da Ata n.º 4/2015 de 9 de Fevereiro. Em primeiro lugar, por 
que a justificação dada para a ata 3/2015 não integrar as de-
clarações de voto do Partido Socialista, não colhe, porque não 
colocou em causa o prazo de apresentação atempada da do-
cumentação aos vogais da Assembleia Municipal. Em segundo 
lugar, porque não resulta claro da Deliberação n.º 284/2013 
que, no uso das suas competências, a Câmara Municipal, te-
nha deliberado, expressamente, delegar no seu Presidente a 
autorização para aprovar despesa acima do que a lei permite e 
devidamente quantificadas. Em terceiro lugar, não foram ainda 
disponibilizados os documentos solicitados que comprovariam, 
face ao enquadramento urbanístico vigente, que a intervenção 
planeada foi aprovada por todas as instâncias com jurisdição 
na matéria (PDM, POOC, REN, Plano Parcial de Urbanização da 
Zona Sul de Espinho, Rede Natura 2000 e Servidões Militares 
e Aeronáuticas, etc.). ” 
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Deliberação Nº 58/2015
Pedido de parecer prévio – “Aquisição de Serviços de Con-
sultoria - Fundos Comunitários”
Presente a informação nº 1960/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincula-
tivo para “Aquisição de Serviços de Consultoria – Fundos Co-
munitários”, por ajuste direto à empresa Inovamais, S.A., com 
o NIF 504041266, pelo valor base de 60.000,00€ (sessenta 
mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor, pelo período 
de 3 anos, nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 59/2015
Norma do Sistema de Controlo Interno 2015
Presente a informação nº 1924/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do 
PS, aprovar a Norma do Sistema de Controlo Interno para 2015, 
apresentada em anexo a informação acima referida. Os Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
vereadores do Partido Socialista votaram contra a norma do 
sistema de controlo interno 2015 por considerarem que este 
documento não passa de um “caderno de procedimentos ad-
ministrativos” desprovidos da exigência e da ação mais ampla 
que um sistema de controlo interno deve possuir. Achamos que 
o município deve estar atento à legislação conexa e deve agir 
muito para além do atual “manual de procedimentos adminis-
trativos”. 

Deliberação Nº 60/2015
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e “FEST - Associação Cultural” para 
utilização de uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Espi-
nho para preparação da edição de 2015 do “FEST – Festi-
val Novos Cineastas / Novo Cinema”
Presente a informação nº 1902/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 
acima mencionada e a proposta de minuta de protocolo em 
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimida-
de, aprovar a referida 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 coletividade “FEST - Associação Cultural” 
o referido «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 
de Espinho e “FEST - Associação Cultural” para utilização de 

uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Espinho para prepara-
ção da edição de 2015 do “FEST – Festival Novos Cineastas / 
Novo Cinema”», de acordo com os considerandos e termos nele 
fixados (e respetiva planta anexa).  

Deliberação Nº 61/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e o Agrupamento 1114 S. Martinho de Anta do 
Corpo Nacional de Escutas para utilização das instalações 
do antigo “Jardim de Infância de Anta 2”
Presente a informação nº 1962/2015 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 mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-
ção acima mencionada e a proposta de minuta de protocolo em 
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimida-
de, aprovar a referida 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 o Agrupamento 1114 S. Martinho de Anta, 
o «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Agrupamento 1114 S. Martinho de Anta do Corpo 
Nacional de Escutas para utilização das instalações do antigo 
“Jardim de Infância de Anta 2”», de acordo com os consideran-
dos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 62/2015
Protocolo de Colaboração com a Universidade do Por-
to para participação de jovens apoiados pelo Município 
de Espinho no âmbito do programa Universidade Júnior 
2015 – 11.ª edição
Presente a informação nº 1930/2015 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o “Protocolo de Colaboração entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e a Universidade do Porto para participação 
de jovens apoiados pelo Município no programa da Universida-
de Júnior 2015”, pelo valor base de €1.800,00 (mil e oitocentos 
euros), não sujeito a IVA. 

Deliberação Nº 63/2015
Ratificação do Despacho de aprovação da Minuta do Pro-
tocolo a celebrar entre a Agência para a Modernização Ad-
ministrativa, I.P. e o Município de Espinho - Instalação de 
“Espaços do Cidadão” em Espinho
Presente a informação nº 1918/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, conforme estipulado no n.º 3 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o 
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Despacho AM n.º 9/2015 exarado em 02 de março de 2015, 
pelo Sr. Presidente da Câmara, que aprovou a Minuta do Pro-
tocolo a celebrar entre a Agência para a Modernização Admi-
nistrativa, I.P. (AMA, I.P.) e o Município de Espinho, que terá por 
objeto a instalação de estruturas de prestação de serviços de 
atendimento digital assistido aos cidadãos e às empresas, no 
concelho de Espinho, designadas “Espaços do Cidadão”, de acor-
do com os considerandos, termos nele fixados e documentos a 
ele anexos (Anexo I, Anexo II, Anexo III e Anexo IV). 

Deliberação Nº 64/2015
Contrato de Partilha de Poupanças Liquidas - Eficiência 
Energética na Iluminação Pública do Concelho de Espinho
Presente a informação nº 1961/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de 
Partilha de Poupança Liquidas da Operação - Eficiência Energé-
tica na Iluminação Pública do Concelho de Espinho.  

Deliberação Nº 65/2015
Cafetaria da Biblioteca sita no edifício da Biblioteca Muni-
cipal José Marmelo e Silva - renovação do contrato
Presente a informação nº 1984/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente a pro-
posta dos Serviços de Cultura e Museologia, com a qual concor-
dou, deliberou, por unanimidade, dar continuidade à execução 
do contrato celebrado em 20/03/2014 com Maria Manuela Go-
mes Martins e, nesse sentido, autorizar a renovação da atribui-
ção solicitada pela adjudicatária por mais um ano, nos termos 
contratuais aplicáveis. 

Deliberação Nº 66/2015
Atribuição de Subsídio à ADCE por benfeitorias ao Edifício 
Municipal do Antigo Matadouro: Presente a informação nº 
1977/2015 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida 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 a atribuição de um 
subsídio no valor de 70.000,00€ (setenta mil euros) à ADCE – 
Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho para 
compensar as benfeitorias realizadas no Edifício do Antigo Ma-
tadouro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte decla-
ração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram 
contra a atribuição deste subsídio à ADCE por considerarem 
que os elementos apresentados em anexo são insuficientes, 
para aferir da bondade dos orçamentos apresentados e verifi-

car os comprovadamente a despesa efetivamente realizada em 
obras de beneficiação do edifício do antigo Matadouro Munici-
pal.“ 

Deliberação Nº 67/2015
Liberação parcial de caução - Reabilitação da rua de aces-
so à zona desportiva da Seara
Presente a informação nº 1691/2015 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida 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 liberação de 15% (550,13 €) dos valores retidos, as-
sociados à empreitada “Reabilitação da rua de acesso à zona 
desportiva da Seara” adjudicada à empresa “António Salgado 
Correia – Construções e Engenharia Unipessoal, Lda.”. 

Deliberação Nº 68/2015
Liberação de caução – Reparação e substituição da condu-
ta de abastecimento de água na Zona envolvente entre 
as ruas 22 e 8 e entre as ruas 3 e 7
Presente a informação nº 1860/2015 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar a liberação de 30% (4.441,79 €) dos valores 
retidos, associados à empreitada “Reparação e Substituição da 
Conduta de Abastecimento de Água na Zona Envolvente entre 
as Ruas 22 e 8, e entre as Ruas 3 e 7” adjudicada à empre-
sa “Majober – Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, 
Lda.”. 

Deliberação Nº 69/2015
Aprovação da conta final - Centro Escolar de Anta
Presente a informação nº 1372/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida 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 a conta final re-
ferente à empreitada “Elaboração de projetos de execução de 
especialidades da empreitada de construção do Centro Escolar 
de Anta”, adjudicada à empresa Alexandre Barbosa Borges, SA. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a 
aprovação da Conta Final da “Elaboração dos Projetos de Exe-
cução de Especialidade e da Empreitada de Construção do Cen-
tro Escolar de Anta” porque: esta não refere duas prorrogações 
de prazo, que no total acrescentaram mais 178 dias à emprei-
tada; omite que o adjudicatário (ABB) apresentou uma preten-
são de reequilibro financeiro no montante de 648.256,68 EUR 
e, por fim, mas não menos importante, que a Conta Final não 
está assinada nem pelo Dono da Obra nem pelo Adjudicatário 
(ABB).“ 
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Deliberação Nº 70/2015
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação nº 1907/2015 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 dos livros doados à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva nos meses de janeiro e feverei-
ro de 2015 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas 
liberalidades. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 3 de março de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): cento 
e trinta e cinco mil e setenta e sete euros e quatro cêntimos. 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e vinte e 
dois mil trezentos e três euros e noventa e sete cêntimos. DO-
CUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa 
e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao 
dia 3 de março do corrente ano foram cabimentadas despesas 
no valor de trinta milhões setecentos e seis mil seiscentos e 
cinquenta e um euros e oitenta e oito cêntimos, tendo sido 
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de quatro 
milhões setecentos e quarenta mil quatrocentos e noventa eu-
ros e oitenta e dois cêntimos.

Conselho de Arbitragem da FPF – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Presidente do Con-
selho de Arbitragem da FPF a agradecer a cedência das insta-
lações da Nave Desportiva para a realização das provas físicas 
da 2ª ação regulamentar de atualização e avaliação de árbitros 
de futsal, bem como o apoio prestado. 

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 da Divisão de Gestão Adminis-
trativa, Financeira e Turismo, Isaura Maria Gomes Pinto Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MARÇO DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Março de 2015 é apresentada no quadro seguinte, o qual 
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classifi-
cação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos – 
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.934.570 4.694.106 20,47%
Despesas de Capital 14.590.227 3.310.602 22,69%

Total da Despesa 37.524.797 8.004.708 21,33%

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.287.900 4.261.485 17,55%
Receitas de Capital 13.236.797 3.753.550 28,36%
Outras Receitas 100 5.508 5508,00%

Total da Receita 37.524.797 8.020.542 21,37%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 2.900.927 2.582.867 2.365.494 2.306.355

Impostos Directos 604.899 604.899 439.046 385.322
Impostos Indirectos 363.141 359.420 364.904 364.069
Taxas, Multas e Outras Penalidades 474.224 457.955 409.073 407.451
Rendimentos de Propriedade 138.186 138.186 138.158 138.158
Venda de Bens e Serviços Correntes 1.309.436 1.011.583 997.624 994.666
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 11.040 10.825 11.180 11.180
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 5.508 5.508

Alheia 3.639.431 3.724.405 5.960.910 5.714.188
Passivos Financeiros 950.000 950.000 700.000 700.000
Fundos Municipais 1.286.541 1.286.541 1.403.619 1.403.619
Outras Transferências 1.402.890 1.487.864 3.857.291 3.610.569

Total da Receita 6.540.357 6.307.273 8.326.403 8.020.542

RECEITA Mar-14 Mar-15

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 3.523.830 3.898.681 3.628.291 4.577.461

Pessoal 2.062.253 2.090.547 2.113.176 2.150.884
Aquisição de Bens e Serviços 1.375.007 1.704.528 1.420.902 2.331.034
Outras Despesas Correntes 86.570 103.606 94.213 95.543

Serviço da Dívida 192.273 192.273 128.047 128.047
Juros e Outros Encargos 32.706 32.706 17.474 17.474
Passivos Financeiros 159.567 159.567 110.573 110.573

Investimento Global 2.210.920 2.054.251 1.521.659 3.200.029
Aquisição de Bens de Capital 1.907.179 1.695.811 941.874 2.571.085
Transferências de Capital 303.741 358.441 579.785 628.945

Restantes Despesas 171.181 167.948 93.781 99.171
Transferências Correntes 171.181 167.948 93.781 99.171

Total da Despesa 6.098.204 6.313.153 5.371.778 8.004.708

DESPESA Mar-14 Mar-15

Própria
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DÍVIDA Mar-14 Mar-2015 (*)
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 32.861.155,63 30.288.522,62

1. Empréstimos 15.668.292,70 14.265.430,16
2. Outros Credores 17.192.862,93 16.023.092,46

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 8.310.951,13 4.602.425,21
1. Empréstimos 950.000,00 700.000,00
2. Fornecedores e Credores 6.448.716,41 3.646.741,47

2.1. Fornecedores c/c 3.489.075,74 2.371.112,55
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 20.676,99 11.617,18
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 2.719.878,57 1.125.874,77
2.4. Estado e outros entes públicos 10.075,20 6.305,62
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 209.009,91 131.831,35

3. Operações de tesouraria 912.234,72 255.683,74
3.1. Estado e outros entes públicos 110.175,87 104.634,98
3.2. Clientes e utentes com caução 63.527,15 63.077,75
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 657.715,29 0,00
3.4. Outros Credores 80.816,41 87.971,01

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 41.172.106,76 34.890.947,83
(*) Dados provisórios
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* Dados Provisórios

DENOMINAÇÃO SOCIAL CAPITAL SOCIAL PARTICIPAÇÃO %
GRUPO AUTÁRQUICO 78.686.566,02 €       1.907.821,97 € 2,42%

EMPRESAS PARTICIPADAS 45.686.973,00 €       675.765,47 €    1,48%
ÁGUAS DOURO E PAIVA 20.902.500,00 €       299.350,00 €    1,43%
PORTGÁS 7.909.150,00 €         14.236,47 €      0,18%
PRIMUS 163.098,00 €            499,00 €           0,31%
SIMRIA 16.712.225,00 €       361.680,00 €    2,16%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 31.880.790,65 €       1.219.078,39 € 3,82%
LIPOR 27.174.831,60 €       1.078.840,81 € 3,97%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 4.705.959,05 €         140.237,58 €    2,98%
ANMP n.a. n.a. n.a.
PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 1.118.802,37 €         12.978,11 €      1,16%

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 1.118.802,37 €         12.978,11 €      1,16%

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 150.000,00 €            7.200,00 €        4,80%
ENERGAIA 150.000,00 €            7.200,00 €        4,80%

TOTAL 78.836.566,02 €       1.915.021,97 € 2,43%
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Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 4.803.220 282.879 5,89%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 4.753.220 282.879 5,95%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.753.220 282.879 5,95%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 50.000 0 0,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 50.000 0 0,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 12.919.884 1.411.221 10,92%
EDUCAÇÃO 4.002.365 784.278 19,60%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2.676.242 715.696 26,74%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.326.123 68.581 5,17%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 190.146 0 0,00%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 190.146 0 0,00%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 8.344.488 625.915 7,50%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2.250.922 4.545 0,20%
SANEAMENTO 2.528.702 257.766 10,19%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.663.444 195.174 11,73%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.531.881 167.482 10,93%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 369.539 948 0,26%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 382.885 1.028 0,27%
CULTURA 189.673 186 0,10%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 193.212 842 0,44%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.166.821 278.325 6,68%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 441.421 110.611 25,06%
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.395.993 123.793 5,17%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 541.323 2.604 0,48%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 541.323 2.604 0,48%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 643.064 40.163 6,25%
MERCADOS E FEIRAS 21.500 0 0,00%
TURISMO 621.564 40.163 6,46%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 145.020 1.153 0,80%
4 OUTRAS FUNÇÕES 267.850 393 0,15%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 267.450 0 0,00%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 400 393 98,31%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 - Janeiro

Total Geral 22.157.775 1.972.818 8,90%

Pagamentos em Atraso Mar-14 Mar-15
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 309.156 0
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 163.043 0
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 801.524 0
Mais de 360 dias 48.403 0

Total Geral 1.322.126 0
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ
   31 DE MARÇO DE 2015
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C.C.D. Mochos C.Voleibol Espinho
Coro Amigos Música C.C.D. Câmara Municipal
Escola de Futebol Baixinhos Supermães Cidade Espinho
Aeromodelismo P.S.P.
AMB Escola de Surf Atitude
APAM Federação Portuguesa Futebol
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

SERVIÇOS DE BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva é um serviço públi-
co de leitura, que disponibiliza aos seus utilizadores um acervo 
documental bastante diversificado.
Sendo reconhecida como uma Biblioteca Associada da UNES-
CO (UNAL), dinamiza uma grande variedade de atividades cul-
turais envolvendo diferentes faixas etárias, raças culturais e 
estratos sociais.
Para além da sua equipa multidisciplinar, beneficia igualmente 
do serviço prestado por voluntários e de parcerias com entida-
des públicas e privadas, de forma a otimizar recursos humanos 
e financeiros.
De realçar que a Rede de Bibliotecas de Espinho promoveu, du-
rante o mês de março, a semana da leitura, cujo tema incidiu 
sobre “Palavras do Mundo”. Dinamizando uma variedade de ini-
ciativas culturais, foram abrangidas diversas áreas do conheci-
mento e destinaram-se a diferentes faixas etárias.
Destaque igualmente para o início da 2ª edição da “Formação 
Informal para Seniores – Informática”, que pretendeu combater 
a info-exclusão e o isolamento social da população sénior, as-
sim como ensinar este público-alvo a utilizar um PC de forma 
autónoma, desenvolver as habilidades em utilizar ferramen-
tas de informática, promover um salutar convívio e partilhar 
conhecimentos entre o grupo. Este projeto possui igualmente 
uma vertente solidária, pois a inscrição nesta iniciativa deverá 
ser acompanhada por um bem alimentar, para ser oferecido à 
Ação Social da Paróquia de Espinho.

Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promo-
vidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de fevereiro e 
março/15.

BIBLIOITINERANTE
Empréstimo ao domicílio (utilizadores com mobilidade re-
duzida), Escolas, Lares e Centros de dia do concelho de 
Espinho.
Este serviço faculta diariamente empréstimo de documentos 
(livros, vídeos, revistas, etc.) aos estabelecimentos de ensino 
públicos e privados do Concelho. Atualmente este serviço mó-
vel contempla também os Lares e Centros de Dia. 
Na sequência das visitas quinzenais que efetua aos idosos 
dos Lares e Centros de dia, para empréstimo de documentos, 
a Biblioteca Itinerante inovou este serviço com um projeto in-
titulado, “À conversa com… os menos jovens”, que consiste na 
escolha de um tema, para se realizar pequenas leituras, segui-
das de conversas informais e debates de ideias.

ATIVIDADES PERMANENTES NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

Ponto a Ponto… Se faz um Conto!
Todas as terças feiras
Público alvo: 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico (1 turma)
Local: Biblioteca Municipal
Dinamizado pelo Serviços Educativo dos Serviços de Cultura e 
Museologia
23 participantes

Há Histórias à Quarta (às quartas feiras)
Histórias para crianças e famílias, pelas Professoras voluntá-

rias Cândida Ribeiro e Lígia Patacho.
Público Alvo: Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares.
34 participantes - Entrada livre.

Magia das Palavras Lidas e Ilustradas
Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribei-
ro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora voluntária 
Isabel Pelaez.
Inscrições prévias para grupos máximos de 25 crianças, com 
idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos.
150 participantes

Visitas guiadas

Visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal ao Rotary 

Club. 

Curiosidades acerca do patrono José Marmelo e Silva. Perceção 

do circuito documental, da organização, dos vários espaços e 

serviços disponibilizados.

15 participantes

Bebéteca “Letras e Chupetas”

Atividades promoção da leitura para a primeira infância. 
Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos mágicos com 
o bebé e seus familiares. 
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fa-
zem destas sessões vivências importantes para o desenvolvi-
mento do bebé.
Sala polivalente da biblioteca

42 participantes

“Conto um Conto para ti” 
Com a presença das mais conhecidas personagens das 
histórias. 
Um sábado por mês.
São fantásticas as histórias que os personagens das histórias 
têm para contar!
Nomes como a Branca de Neve, a radical Vovó Miquinhas, o Pi-
nóquio, a Pirata Zaragata, entre vários outros, já têm passado 
pela biblioteca para contar as suas histórias!
Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos (min. 5 e máx. 20 par-
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ticipantes)
15 participantes - Entrada livre

Onda Poética 
Uma quinta feira por mês
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
80 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Um sábado por mês
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreen-
didas entre os 2 aos 5 anos
28 participantes

ATIVIDADES PONTUAIS NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

Apresentação do livro 
“Ter um filho é uma dádiva divina” de Vera Santos
75 participantes

Dia da Internet mais Segura 2015 
“Juntos vamos criar uma Internet melhor”
Em parceria com o Centro Internet Segura e com o intuito de 
desenvolver ações de sensibilização para o tema da seguran-
ça na internet, no âmbito da comemoração do “Dia da Internet 
mais Segura” – 10 de fevereiro de 2015, a Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva promoveu ações de informação/sensibili-
zação/formação, dirigidas ao público da biblioteca e às comu-
nidades locais, sobre o tema «Juntos vamos criar uma Internet 
melhor».
150 participantes

Playoga
Dinamizado por Sandra Contente
Entrada: Oferta de um bem alimentar para ser entregue à Ação 
Social da Paróquia de Espinho.
Público alvo: dos 5 aos 12 anos
Nº máximo de inscrições: 20 crianças + 1 acompanhante por 
cada criança
30 participantes

Semana da Leitura
“Maré de Leituras” Tema - Palavras do Mundo
Exposição “Livros da nossa Infância”
150 visitantes
Contos do mundo  (Serviço Educativo / Serviços de Cultura e 
Museologia)
Alunos de diversos anos de escolaridade
196 participantes

Encontro com o realizador Nuno Rocha
90 participantes 
Uma viagem ao mundo dos avós
20 participantes 
Leituras em família 
Encontro com os contadores de histórias (Cândida Ribeiro, Rita 
Betânia e Rui Ramos)
50 participantes

Lançamento do conto 
“A saciedade dos Insatisfeitos” de Ana Luísa Pereira
34 participantes

2 ª Formação informal para seniores – informática
Com o objetivo de combater a info-exclusão e o isolamento so-
cial da população sénior, a Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva, promoveu a 2ª edição da “Formação Informal para Senio-
res – Informática”.
O objetivo desta formação é ensinar este público-alvo a utilizar 
um PC de forma autónoma, desenvolver as habilidades em uti-
lizar ferramentas de informática, promover um salutar convívio 
e partilhar conhecimento entre o grupo.
Preço: um género alimentar por módulo
Inscrições prévias no local a partir do dia 24 de fevereiro
10 participantes

Serviço de Património e Museologia

O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimen-
to cultural e preservação da memória coletiva da comunida-
de local através de duas exposições permanentes dedicadas 
a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte 
Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de expo-
sições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao 
grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas 
áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito 
da história e do património local o Museu Municipal já produziu 
dezasseis exposições, que foram fruto de um minucioso traba-
lho de investigação histórica.

Exposições
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Fevereiro e Março as exposições “Onde não puderes amar, não 
te demores”, pintura de Leonor Sousa e Beta Morais e “Pintura 
005’015” de Martinho Dias, um pintor cuja obra plástica tem-se 
afirmado, não só pela soberba qualidade técnica, mas sobre-
tudo pela capacidade de envolver o visitante num quebra-ca-
beças onde o paradoxo, a ironia, a loucura e a fantasia tomam 
conta das suas composições. 
Visitantes: 425
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Seminários, Convénios, Encontros, Jornadas, Reuniões, 
Workshops e Espectáculos no FACE
Durante os meses de Fevereiro e Março, realizaram-se bailes 
de carnaval, reuniões de associações concelhias, ações de for-
mação e workshops.
Participantes: 1479

Serviço de Promoção Cultural
 
O Serviço de Promoção cultural realizou a IX Edição do Festival 
Internacional de Marionetas de Espinho – Mar Marionetas. Com 
uma programação de grande qualidade a direção do Festival 
apresentou aos espectadores e visitantes espetáculos e ativi-
dades de grande qualidade técnica, plástica e artística. O Con-
curso de construção de marionetas e outras formas de animar, 
as exposições, workshops, paradas de rua e os espetáculos 
para as escolas e público em geral, em vários espaços da cidade 
(Centro Multimeios de Espinho, Auditório de Espinho, Bibliote-
ca Municipal e Forum de Arte e Cultura de Espinho), fizeram 
do festival um encontro de públicos de todas as idades, num 
mês de Março em que a cidade de Espinho e o comércio local, e 
de forma festiva, viveram e conviveram com o Mar-Marionetas.
Participantes/visitantes/espectadores: 3386
                    

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

HORTA COMUNITÁRIA DE PARAMOS 
Foi realizada a primeira reunião/assembleia, para a qual foram 
convidados todos os moradores do Complexo Habitacional da 
Quinta de Paramos, com o objetivo de iniciar o processo de cria-
ção de uma Comissão de Moradores que, entre outras ativida-
des, vai apoiar no planeamento e na gestão das Hortas Comu-
nitárias de Paramos.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA
Realizou-se nos dias 16 e 23 de março, na Câmara Municipal, a 

ação de formação “Cuidar de Quem Cuida na Área Metropolita-

na do Porto – Programa Psicoeducativo para Cuidadores Infor-

mais” dirigida a técnicos de instituições concelhias.

REUNIÕES INTERINSTITUCIONAIS
Foi definida com a ADCE a estratégia de intervenção conjunta 
para o território de Silvalde para os próximos meses.

PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
No período em análise, o projeto registou 404 utilizações. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA
Foi assegurada a presença na sessão temática sobre o “Novo 

Regime do Arrendamento Apoiado”, promovida pelo Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), no Porto, no dia 

25 de março.

REDE SOCIAL
Procedeu-se à construção do Plano de Acão 2015, nomeada-

mente: análise do Relatório de Atividades 2014: taxa de exe-

cução, ações não cumpridas que transitam para 2015; debate 

e concertação, em sede de Núcleo Executivo, sobre a estrutura 

do Plano de Acão a adotar para 2015; análise dos Programas 

Operacionais do Portugal 2020, em particular Programa Ope-

racional do Norte, Programa Operacional do Capital Humano e 

Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego; constru-

ção de um documento com a sistematização das prioridades de 

investimento, objetivos específicos, medidas previstas e des-

pectivos beneficiários de cada Programa Operacional; aferição 

da correspondência entre o Plano de Desenvolvimento Social 

2013-2016 e os Programas Operacionais supramencionado; 

elaboração da proposta final de Plano de Acão da Rede Social 

2015.

No âmbito do Diagnóstico do Envelhecimento no concelho de 

Espinho procedeu-se ao tratamento dos dados: análise e corre-

ção da base de dados (4487 inquéritos realizados); construção 

da base de dados em SPSS e obtenção dos resultados esta-

tísticos: edição dos resultados preliminares e transmissão ao 

grupo de trabalho.

Foi organizado um ciclo de workshops sobre os fundos euro-

peus estruturais e de investimento: estruturação do programa; 

convite a oradores; conceção de uma proposta para a elabora-

ção de um cartaz e respetiva divulgação entre as entidades do 

CLAS.

Deu-se continuidade à dinamização das reuniões do núcleo 

executivo (4 reuniões). 
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, fo-
ram realizados jogos oficiais na modalidade de voleibol e jogo 
de andebol. Realizaram-se ainda os seguintes eventos:
 
Fase Final do Campeonato Nacional de Hóquei em Campo 
– A.A.E./F.P.H.
A Nave Polivalente foi palco da Fase Final do Campeonato Na-
cional de Hóquei em Campo. A Associação Académica Espinho 
terminou com um honroso 3° lugar na Fase Final do Nacional 
de Hóquei de Sala, uma fase em que competiram 8 equipas. 
Na sua Final, a AAE venceu o Sport Clube Porto por 7-5 numa 
partida empolgante com uma viragem no resultado já na parte 
final do encontro. O GD Carris sagrou-se Campeão Nacional ao 
vencer na grande final a AD Lousada por 7-3.

2ª Ação de formação para treinadores e observadores de 
futsal – F.P.F.
Os árbitros e observadores de Futsal estiveram reunidos em 
Espinho numa ação de formação
Nem no dia dos namorados houve descanso para os 27 árbitros 
C1 e C2N3, para os 140 árbitros C2 e C3N2, assim como para os 
33 observadores C1a e C1b que frequentaram em Espinho a 2.ª 
Ação Regulamentar de Atualização e Avaliação.
Os observadores iniciaram o dia, na Escola Dr, Manuel Laranjei-
ra, com a realização do teste escrito e, após o almoço, efetua-
ram o teste prático que consiste na visualização de parte de 
um jogo e preenchimento de um relatório.
A Secção de Classificações fez uma intervenção intitulada “pre-
paração fim época”, a que se seguiu a sessão de encerramento.
Os árbitros realizaram as provas físicas no período da manhã e, 
à tarde, já na companhia dos colegas de categoria C2 e C3N2, 
efetuaram o teste escrito e assistiram às intervenções das sec-
ções de Classificações e Não Profissional e debateram diversos 
temas técnicos.

4ª Jornada Nacional de veteranos em Badmínton – A.A.E.
Decorreu no passado dia 21 de fevereiro, na Nave Polivalente 
de Espinho entre as 9 e as 19 horas, a 4ª Jornada Nacional de 
Veteranos, com organização da secção de badmínton da A.A.E.

Campeonato Nacional Individual de Boccia – Zona Norte 
A Nave Desportiva de Espinho foi palco do Campeonato Nacio-
nal Individual de Boccia – Zona Norte, numa organização con-
junta entre Associação Nacional de Desporto para a Paralisia 
Cerebral (PCAND) e a Câmara Municipal de Espinho. 
Neste campeonato estiveram presentes cerca de 60 atletas 
oriundos de 16 clubes distribuídos por 3 classes em competi-
ção (BC1, BC2 e BC4). 
Os atletas de Boccia do projeto de desporto adaptado da Câ-

mara Municipal de Espinho em parceria com o Sporting Clube 
de Espinho (S.C.E./C.M.E.) estiveram também presentes sendo 
de destacar o excelente resultado dos atletas Paulo Almeida, 
ao sagrar-se Vice-Campeão Nacional na classe BC2 e João Pin-
to ao obter o 3º lugar do pódio, na classe BC1. Este resultado 
permitiu-lhes alcançar o apuramento para a fase final do cam-
peonato nacional, que recebe apenas os 8 melhores jogadores 
de Portugal em cada uma das diferentes categorias. 
Dos atletas do S.C.E./C.M.E., destaque ainda para a participa-
ção da atleta Ana Catarina Correia (BC2) que jogou também a 
um bom nível, tendo ganho todos os jogos na fase de grupos, 
acabando depois por perder no jogo dos oitavos de final pela 
diferença de apenas um ponto, alcançando o 9º lugar. 
Da equipa de Espinho participaram ainda os atletas Pedro Mou-
ra e Inês Correia que se ficaram pela fase de grupos, tendo 
terminado a prova em 21º e 29º lugares respetivamente. 

Campeonato Nacional de ginástica rítmica I divisão 
Realizou-se na Nave Polivalente de Espinho, a prova Qualifi-
cativa para o Campeonato Nacional 1 Divisão de Ginástica Rít-
mica. Esta competição organizada pela Federação de Ginástica 
de Portugal, com a colaboração da Associação Académica de 
Espinho e da Câmara Municipal de Espinho, foi palco de um es-
petáculo magnífico, em que todas as ginastas em competição 
deram o seu melhor com o objetivo de serem apuradas para o 
Campeonato Nacional da 1ª Divisão, a realizar em Loulé nos 
dias 17 e 18 de abril.

4ª Jornada Nacional de veteranos em Badmínton – A.A.E.
Realizou-se nos dias 28 e 29 de Março de 2015, o II Torneio In-
ternacional de Badminton da Novasemente Grupo Desportivo.
O evento contou com 470 jogos, distribuídos pela Nave Despor-
tiva de Espinho, com a utilização de 24 Campos de Badminton. 
Estiveram presentes 153 jogadores de 19 clubes, desde do 
Algarve, da Madeira, Lisboa, Santarém, Viseu, Porto, Viana do 
Castelo, Braga, etc. 
Além de Portugal, estiveram presentes atletas de Espanha, da 
Índia e da Estónia, esta última com 1 representante da Seleção 
Nacional, um dos Países mais fortes de Europa de Badminton.

Estágio Seleção Holanda Boccia
Aproveitando o convite que o Município de Espinho fez à sele-
ção holandesa de Boccia para realizar o estágio de preparação 
para as provas internacionais que se aproximam, os atletas da 
modalidade de Boccia do Sporting Clube de Espinho, integra-
dos no projeto de desporto adaptado desenvolvido pela Câma-
ra Municipal de Espinho, participaram no referido estágio que 
decorreu entre os dias 3 e 6 de fevereiro no Pavilhão Municipal 
Napoleão Guerra.
Foi um semana intensa de trabalho que teve como principal 
objetivo a preparação específica dos atletas tendo em conta a 
participação no campeonato nacional individual – zona norte, 
que vai decorrer na nave polivalente de Espinho nos próximos 
dia 7 e 8 de março.
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EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Cortejo de Carnaval “ESCOLA SAI À RUA”
Realizou-se no dia 13 de fevereiro o cortejo de carnaval “Es-
cola sai à Rua”, organizado pela Junta de Freguesia de Espinho 
para os alunos dos jardins-de-infância e 1.º ciclo das escolas 
do concelho. O cortejo teve início no largo da Câmara Municipal 
percorrendo pela rua 19, rua 8 e rua 23.
O Município de Espinho, através da Divisão de Educação e Ju-
ventude disponibilizou transporte para as crianças com neces-
sidades educativas especiais e ofereceu 2162 lanches para os 
participantes, alunos e adultos, no valor de 771,19€.

Federação Portuguesa de Futebol 
A Federação Portuguesa de Futebol, realizou nos dias 14 e 15 
de fevereiro, a “2ª ação de formação da época para árbitros e 
observadores de Futsal”.
Esta atividade, teve o apoio da Câmara Municipal de Espinho, 
Divisão de Desporto e Divisão de Educação e Juventude. A com-
ponente prática foi realizada na Nave Polivalente e a compo-
nente teórica nas instalações da Escola Dr. Manuel Laranjeira.
A comitiva presente utilizou 8 salas para realização de testes 
escritos e os 2 auditórios da escola para formação, num total 
de 160 formandos.

Protocolo de cooperação entre o Municipio de Espinho e 
os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almei-
da e Dr. Manuel Laranjeira 
No âmbito das competências transferidas pelo Ministé-
rio da Educação para os municípios, através do Decreto-Lei 
n.º144/2008 publicado em Diário da República a 28 de julho, 
torna-se fundamental o estabelecimento de “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira”, 
para desenvolvimento de atividades que permitem o funciona-
mento dos Jardins-de-Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo da 
Rede Pública.
Assim, foi firmado protocolo de cooperação entre o município e 
os agrupamentos de Escolas para efetuar as transferências de 
verbas correspondentes para o funcionamento das seguintes 
valências: Ação Social Escolar, Material Escolar (para todos os 
alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, que 
frequentam, respetivamente, os serviços de Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família), 
Material de Higiene e Limpeza, Rede telefónica e Assistência 
Informática.

Protocolo de colaboração entre a Universidade do Porto  e 
o Municipio de Espinho  
UNIVERSIDADE JÚNIOR 2015 – 29 de junho a 24 de julho 
de 2015
A Universidade Júnior (U.Jr.) é um programa de cursos de verão 
da Universidade do Porto dirigido aos estudantes do ensino 
básico (2.º e 3.º ciclos) e do ensino secundário (exceto o 12.º 
ano).
Os objetivos principais deste programa são o desenvolvimento 
do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiariza-
ção com o ambiente universitário e a contribuição para a esco-
lha de um percurso vocacional.
O Município de Espinho, consciente da importância das politi-
cas de educação e juventude, associou-se ao programa apoian-
do os participantes residentes e/ou estudantes no concelho de 
Espinho. Este apoio concretiza-se de duas formas:
• Atribuição de bolsas a jovens residentes no concelho e que 
sejam estudantes provenientes de famílias economicamente 
mais desfavorecidas (Escolas EB2/3 e Secundárias);
• Disponibilização de transporte aos alunos residentes e/ou 
estudantes no concelho, inscritos no programa.
Ao proporcionar este tipo de apoio, pretende-se promover con-
dições para que os estudantes, detentores de um percurso es-
colar de inegável mérito e residentes no concelho, possam par-
ticipar no programa contornando, desta forma, as dificuldades 
económicas demonstradas pelo seu agregado familiar.
Nesta Edição, vão ser atribuídas 24 bolsas e disponibilização 
de transporte aos alunos inscritos no programa.

Projeto Heróis da Fruta | 2014/2015 
O projeto “Heróis da Fruta-Lanche Escolar Saudável” tem como 
principal objetivo prevenir a obesidade infantil incentivando as 
crianças ao consumo de fruta diariamente.
No âmbito deste projeto, ao qual o município se associou, a 
DEJ colaborou na divulgação, através da publicação na página 
internet e redes sociais e na impressão de cartazes a apelar ao 
voto no Hino da Fruta elaborado pela Escola Básica de Anta, 
representada por três turmas do pré-escolar (sala JIAC, JIAD e 
JIAF) e pelas turmas do 2ºano do 1º CEB (A2A,A2B e A2C).

Festa da Francofonia 2014/2015 
A festa da Francofonia é um evento que pretende dar a desco-
brir ou redescobrir as riquezas culturais do mundo francófono 
espalhadas pelos cinco continentes. 
Os Agrupamento de escolas de Espinho e a Escola Profissio-
nal de Música de Espinho, unem esforços para organizar uma 
semana na cidade que celebre a língua francesa em várias ver-
tentes - música, cinema, teatro, poesia, tertúlias, exposições, 
conferências.
A Câmara Municipal de Espinho, através da DEJ e com o apoio 
do Gabinete de Comunicação, associou-se a este evento no-
meadamente na elaboração dos cartazes e flyers alusivos à 
programação e respetiva publicação na página  Internet, redes 
sociais, Newsletter.
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Visita do Bispo Auxiliar do Porto à Escola Básica de Anta
O Sr. Bispo Auxiliar do Porto, D. João Lavrador fez uma visita 
às instalações da Escola Básica de Anta, acompanhado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira e 
pelo Vice-presidente, com o pelouro da Educação e Juventude, 
Vicente Pinto.
Esta visita serviu para o Sr. Bispo conhecer as instalações des-
te novo centro escolar, onde pôde interagir e saber em 1ª mão 
as opiniões de docentes, auxiliares de educação sobre o su-
cesso da infraestrutura. Foi acolhido por todos os alunos, que 
lhe cantaram uma música, complementada por uma coreografia 
da autoria de duas das crianças daquele estabelecimento de 
ensino. O Sr. Bispo fez ainda um pequeno discurso e deu a sua 
bênção à escola.

Concurso Projeto “MIL ESCOLAS” – Anos letivos 2013/2015 
– “Programa integrado de Educação Ambiental - A água e 
os nossos Rios” 
No âmbito do concurso escolar do programa Integrado de Edu-
cação Ambiental – “ A água e os nossos rios””- 2013/2014 e 
2014/2015, promovido pela entidade Águas do Douro e Paiva, 
a EB1/JI Anta n.º 1, agora inserida na Escola Básica de Anta, 
foi uma das escolas vencedoras com o projeto “água fria lava 
e cria”.
Este projeto, cujo título fala por si, verá a sua concretização na 
criação de um sistema que permita reutilizar as águas da chuva 
para a rega e criação de uma horta biológica na escola. 
O Município, através da Divisão de Educação e Juventude (DEJ), 
associou-se a este projeto, colaborando nas atividades promo-
vidas pela escola.
Neste sentido, no dia 20 de março de 2015, a DEJ participou 
na Cerimónia de Entrega de prémios -2.ªFase – Ano Letivo 
2014/2015 – Concurso Projeto “Mil Escolas” – Anos Letivos 
2013/2015 “ que se realizou no HF Ipanema Park no Porto das 
14h30 às 16h30.

Formação – Higiene e Segurança Alimentar 
Formação em parceria com a Divisão de Gestão de Recursos 
Humano (DGRH) e a ARS – Norte para trabalhadores afetos a 
todos os refeitórios escolares do município.
«A investigação, a nível mundial, de surtos de doença causada 
por alimentos, mostra que quase todos foram causados pela 
falha de observância dos requisitos de higiene nas fases de 
preparação, processamento, confeção, armazenamento ou dis-
tribuição» (OMS 1989).
Os principais conteúdos abordados foram: 
• Principais fatores de risco na ocorrência de toxinfeções ali-
mentares; 
• Principais locais de ocorrência de toxinfeções alimentares; 
• Principais alimentos onde podem ocorrer toxinfeções alimen-
tares; 
• Adoção de Boas Práticas de Higiene Pessoal; 

• Estado de saúde - motivos de alerta (quando já se trabalha); 
• Higiene individual; 
• Uniforme de trabalho; 
• Comportamento pessoal; 
• Regras de trabalho.
Participaram nesta formação 64 trabalhadores das escolas do 
concelho, nomeadamente EB Anta, JI e EB1 Guetim, EB1/JI Es-
pinho3, EB Sá Couto, EB1/JI Espinho2, EB1/JI Quinta da Seara e 
EB Paramos, EB1/JI Marinha, EB2/3 Domingos Capela.

Ano Letivo 2014/2015
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2014/2015 | 
diariamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 263
Alunos Matriculados 1º Ciclo: 740
Alunos inscritos nas AEC: 500
Refeições Servidas: 767
Alunos com Escalão A – Refeições: 277
Alunos com Escalão B – Refeições: 122
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 189
Alunos com Transporte Escolar: 123

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 339
Alunos Matriculados 1º Ciclo: 679
Alunos inscritos nas AEC: 627
Refeições Servidas: 918
Alunos com Escalão A – Refeições: 282
Alunos com Escalão B – Refeições: 136
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 283
Alunos com Transporte Escolar: 140

OBRAS MUNICIPAIS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

TOPOGRAFIA
Plantas para efeito de registo de património municipal
 - Escola Básica de Anta
 - Escola Básica de Paramos
 - Escola E.B.1/J.I de Anta 1
 - Escola E.B.1/J.I de Anta 2 (três edifícios)
 - Escola E.B.1/J.I de Anta 3
 - Escola E.B.1 da Bouça
 - Escola E.B.1/J.I de Lomba
 - Escola E.B.1/J.I do Monte
 - Escola E.B.1 da Corredoura
 - Escola E.B.1 da Idanha
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- Apoio à Divisão de Obras Particulares e Licenciamento para 
alinhamentos de construção;

- Vistorias conjuntas com Divisão de Obras Particulares e Li-

cenciamento- DOPL  e Divisão de Serviços Básicos e Ambiente 
- DSBA;

- Verificação de cotas para implantação de campos de jogos 

para o Campeonato do Mundo de Futebol de Praia – apoio dsba;

- Verificação da implantação da horta comunitária no Bairro da 
Quinta de Paramos;
- Implantação da alteração ao passadiço Paramos;

- Levantamento de roturas a reparar na E.N. 109;

- Plantas para estudo de iluminação por tipo de rua e poste – 
Eficiência energética;

- Cadastro envolvente ao Centro Escolar de Paramos (90%).

PROJETO E EMPREITADAS
- Análise de projetos de arranjos exteriores –  7 processos de 
licenciamento;

- Levantamento e desenho de Escolas do Concelho para efeitos 
de registos
 - Escola E.B.1 Espinho 1
 - Escola E.B.1 Marinha 1
 - Escola E.B.1 do Calvário
 - Escola E.B.1/J.I Quinta da Seara
 - Escola E.B.1/J.I da Corredoura
 - Escola E.B.1 da Bouça
 - Escola E.B.1 da Lomba
 - Escola E.B.1/J.I do Monte
 - Escola E.B.1 da Aldeia nova
 - Escola E.B.1de Guetim

- Planta de alteração ao arruamento do Centro Escolar de Sil-
valde;

- Via permeável- Execução de Painéis informativos;

- Requalificação da Rua do quartel – Desenho medições e or-

çamento;

- Requalificação da Rua Prof. Dias Afonso – Desenho, medições, 
orçamento e peças escritas;

- Intervenção de correção de rotundas na E.N.109 – Desenho, 
medições, orçamento e peças escritas;

- Fiscalização e acompanhamento da empreitada de substitui-
ção da cobertura em telhas de fibrocimento da Escola Básica 
Espinho 2;

- Projeto de instalação de estrutura de atendimento no Com-

plexo Habitacional da Ponte de Anta;

- Processo de concurso para aquisição de mobiliário para o Cen-
tro Escolar de Silvalde;

- Processo de concurso para aquisição de equipamento de cozi-
nha para o centro escolar de silvalde;

- Fiscalização da requalificação do passadiço;

- Fiscalização da lota no Bairro Piscatório em Silvalde;

- Em execução projetos de requalificação urbana a sul da rua 

29 entre a Av. 24, rua 8 e rua 33 e a norte da rua 15 entre a Av 
24, rua 8 e rua 62;

- Implementação do projeto de hortas urbanas no Bairro da 
Quinta de Paramos;

- Em elaboração de projeto de proteção vento e chuva da lota 

da Feira semanal;

- Em elaboração projeto de requalificação da rua 19;

- Autorização de intervenção em espaço público por entidades 
particulares (Nos, EDP, Lusitânia Gás, Galp) – 6.

MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS
- Acompanhento da manutenção e reparação de elevadores, 
equipamentos hidráulicos e bombagem, equipamento de aqs, 
avac, pt´s e geradores, equipamento de gás (caldeiras e liga-
ções), equipamentos de segurança e extinção de incêndio;

- Manutenção e reparação de parques infantis;

- Efetuadas 201 intervenções de reparação em Equipamentos 
Municipais pela equipa de intervenção gere (habitação social. 
Escolas, equipamentos desportivos, institucionais, culturais e 
turísticos e em infraestruturas);

- Apoio à implementação de sistema de gestão online.

OBRAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- Manutenção dos sistemas semafóricos;

- Colocação e substituição de sinalização viária: rua da igreja, 
Guetim; Largo do Souto  Anta; E.N.109 Centro Escolar de Para-
mos; E.N. 109 Silvalde; Rua da igreja em Anta; rua da Idanha; 
Av. 32; Rua Fonte Loureiro; Rua 23; Rotundas da Rua 19;

- Pintura e marcação de lugar de deficientes no Centro Escolar 
de Anta;

- Pinturas de lugares privativos na rua 62, Rua Ferreira de Sá 
em Silvalde, remarcação de Lugares estacionamento na rua 23.

- Pinturas de zebradas na Rua 6;

- Pinturas de lugares no recinto da feira semanal;

- Pinturas de campos desportivos na escola Sec. Dr. Gomes de 
Almeida.
- Tratamento e pintura de madeiras e estrutura metálica das 
pérgolas no Bairro Piscatório em Silvalde;

- Pintura das paredes dos armazéns municipais;

- Pinturas dos gradeamentos do Varandim do FACE;

- Pintura de colunas dos semáforos;

- Pintura de bancos de jardim Esplanada Maia-Brenha;

- Inicio das pinturas Piscina Municipal.
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- Aparelhar madeira de pergola bairro piscatório;

- Manutenção e reparação de portas, aros e guarnições de 3 ha-
bitações Complexo Habitacional da Ponte de Anta e Paramos.
- Apoio e manutenção ao parque de máquinas e viaturas, retro 
escavadora, viaturas RSU, máquinas de Jardins;

- Reparação do gradeamento e portas do FACE;

- Reparações e manutenções no Mercado Municipal (portas e 
grades);

- Reparações e manutenções, fechaduras do Cemitério Espinho

- Manutenção de boxes do Ecocentro;

- Reparação de pergolas do Bairro Piscatório em Silvalde.

Arruamentos – Calceteiros
- Reposição e manutenção de calçada feira semanal;

- Reparação e manutenção calçada rua 19, Esplanada Maia-
-Brenha, área envolvente à câmara Municipal de Espinho, área 
envolvente ao edifício do Tribunal, área envolvente  ao Centro 
Multimeios, rua 23, rua 33 desde Av 8 até Av 24, área envol-
vente  à Igreja Matriz de Espinho;

- Reposição de pavimentos em 10 roturas de água e de ramais 
de saneamento solicitadas pela DSBA;

- Reparação de buracos e cedência de pavimentos em betumi-
noso na Rua da Idanha, Rua dos Combatentes, Rua da igreja, 
Rua dos Lagos e Rua do Couteiro em Guetim;

- Reparação de cedências em pisos e buracos na Rua dos Limi-
tes, Monte de Lírio, Rua 30, Rua 19, Rua dos Covelos, Lomba 
de Paramos, Rua dos Poços, Rua do Monte Belo, Trav. Dos po-
ços, Rua do Carvalhal, Rua da Bloqueira, Rua do Meio e Rua da 
Capela;

- Levantamento e reposição da calçada na rua 20 da zona in-
dustrial, junto à ponte sobre a ribeira de Silvalde e passagem 
de nível do Vouga;

- Abertura de caixa de troço da rua 32 para posterior pavimen-
tação.

Trolhas
- Levantamento de calçada e pavimentação em betonilha na 
Esplanada do Bairro Piscatório;

- Construção de parede e fecho do vão do varandim na Praça 
do Mar;

- Fechar janelas e portas de casa abandonada em frente ao 
barracão rua 45;

- Fechar e repavimentar buracos em passeios da rua 33

- Construção de caixa de drenagem de pluviais do recinto de 
recreio da Escola Básica de Guetim;

- Reparação de rampas de acesso ao Centro de Saúde de Es-
pinho;

- Repavimentação de passeios da Av 24  - lado nascente devi-
do a rotura de águas;

- Construção de vala e repavimentação do passeio para pas-
sagem de infraestruturas de fibra ótica no edifício da Câmara 
Municipal. 

OBRAS PARTICULARES 
E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, 

destacam-se as seguintes atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 28

Licenciamento Zero

  Estabelecimento: 9

  Horário: 12

  Ocupação da via pública: 7

N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 219

Licenciamento Zero

 Licenciamento Publicidade: 13

 Elevadores: 148

 Expediente diverso (Exposições e reclamações): 58

PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 54

 N.o de requerimentos em processos licenciamento:  117

PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 64

N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO GSP/GSE/

Email):  350

 N.o em processo licenciamento: 261

 N.o em procedimento genérico: 89

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 3

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 33

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 31

Trabalho intermunicipal - Concertação de procedimentos e con-

ceitos do RJUE



36

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de abril de 2015



37

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de abril de 2015

ATIVIDADE DO PRESIDENTE

de Anta.
– Presença na Cerimónia de Apresentação do Campeonato do 
Mundo de Futebol de Praia, no Centro Multimeios de Espinho.
– Presença no Roteiro das Freguesias, em Guetim.
– Presença no “Jogo de Voleibol - S.C.Espinho x S.L.Benfica”, na 
Nave Polivalente de Espinho.
– Presença na Procissão Domingo de Ramos - Semana Santa. 
Entre Anta e Espinho.
– Presença na Conferência de Imprensa “Run Porto”, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Espinho.
– Presença na “Semana Santa - Concerto da Páscoa”, realizado 
na Igreja Matriz de Espinho.

REPRESENTAÇÕES
– Representação na inauguração da “Lenitudes – Medical Cen-

ter & Research, em Santa Maria da Feira.

– Representação no projeto de leitura “Crescer+ a Ler+”, na 

Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira.

– Representação nas Bodas de Ouro da Federação de Bombei-

ros do Distrito de Aveiro.

– Representação no lançamento do livro “Ter filhos é uma 

dádiva de Deus” de Vera Santos, na Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva.

– Representação nas comemorações do “Dia da Internet mais 

segura”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

– Representação no “X Fórum Internacional de Turismo”, no 

Hotel Solverde.

PRESENÇAS

– Presença na Fase Final do Campeonato Nacional Hóquei de 
Sala, na Nave Polivalente de Espinho. 
– Presença na assinatura do protocolo entre o Município e o 
Exército Português, realizado no Salão Nobre.
– Presença nas “Bodas de Ouro – Federação de Bombeiros do 
Distrito de Aveiro”, em Aveiro.
– Presença no colóquio “Os desafios da saúde Pós-Troika”, rea-
lizado no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.
– Presença na “Tomada de Posse do Conselho Diretivo da ARS 
Norte, no Hotel Fénix.
– Presença na assinatura do protocolo com a Académica de 
Espinho e Sporting Clube de Espinho, no Salão Nobre.
– Presença no lançamento do livro “100 anos é muito tempo” – 
Jorge Teixeira, na escola Secundária Manuel Laranjeira.
– Presença no “Aniversário do Grupo Desportivo Nova Semen-
te”, na Quinta da Serração.
– Presença na assinatura do protocolo com as corporações de 
bombeiros da cidade, no Salão Nobre.
– Presença na receção do Secretário de Estado da Moderniza-
ção Administrativa, no Salão Nobre.
– Presença na “Inauguração da Obra de Requalificação da 
Frente Marítima Bartolomeu do Mar, em Esposende.
– Presença na “Plantação de 750 árvores”, no Castro de Ovil.
– Presença na “Cerimónia de Entrega de Prémios, do Campeo-
nato Nacional de Boccia, realizado na Nave Polivalente de Es-
pinho.
– Presença no English Tea Party , na  Universidade  Sénior.
– Presença na Cerimónia “A Região Norte no Portugal 2020”, 
em Santa Maria da Feira.
– Presença na visita do Sr. Bispo D. Lavrador, à Escola Básica 

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



– Representação na “Festa de Carnaval da Universidade Sé-

nior”, no Salão Paroquial de Espinho.

– Representação no “Desfile de Carnaval das Escolas do Con-

celho”, no Edifício dos Paços do Concelho.

– Representação no Baile de Carnaval – Mar e Cantar, realizado 

no FACE.

– Representação no jogo de voleibol “Academia José Moreira”, 

no Centro Luso Venezolano.

– Representação no “Concurso de Máscaras de Carnaval”, na 

Junta de Freguesia de Espinho.

– Representação no Cortejo de Carnaval da Idanha.

– Representação na inauguração da Exposição da Martinho 

Dias – “Pintura 005’015”, no FACE.

– Representação na “Cerimónia de Promessas Agrupamento 

1114 Anta”, na Igreja Paroquial de Anta.

– Representação no debate “Municipalizar a Educação”, na Fa-

culdade de Psicologia – Ciências da Educação.

– Representação na “Parada dos Sustos” – Mar-Marionetas 

2015, no Centro Multimeios de Espinho.

– Representação no Jogo de Voleibol do SCE Sénior, que decor-

reu na Madalena.

– Representação no “Encontro com o realizador Nuno Rocha”, 

na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

– Representação no lançamento do livro de poesia “Deus e 

outras coisas menores”, na FDUP.

– Representação no “Encontro com contadores de histórias”, 

na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

– Representação na exposição “Cinanima: Imagens de um Fes-

tival 2014”, na Cooperativa Nascente.

– Representação no “Jantar do Dia da Mulher – EVIDA, realiza-

do na Quinta da Serração.

– Representação no Festival Mar-Marionetas “Viajando com a 

Violeta”, na Biblioteca Municipal de Espinho.

– Representação na cerimónia na “Jornada de Formação para 

Professores do DELF, na Escola Secundária Manuel Laranjeira.

– Representação no Jantar Francófono, na Escola Domingos 

Capela.

– Representação na apresentação do livro “A Saciedade dos 

Insatisfeitos”, na Biblioteca Municipal de Espinho.

– Representação no reconhecimento de mérito escolar de alu-

nos – Rotary, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho. 

– Representação na inauguração na Exposição de Arte Coleti-

va “Dis-Mois Dix Mots”.

– Representação na “Cerimónia de Entrega de Prémio da Prova 

Qualificativa do Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica”, 

na Nave Polivalente de Espinho. 

– Representação no Jantar do 49º Aniversário da Associação 

Desportiva da quinta de Paramos, no Luso Venezolano.

– Representação na iniciativa conjunta para a Associação 

Acreditar – Geração Paramos, no Complexo de Paramos.

– Representação na “Visita do Sr. Bispo na Escola Básica de 

Anta”.

– Representação no grande espetáculo final “Festa da Franco-

fonia 2015”, realizado no Centro Multimeios de Espinho.

– Representação na exposição fotográfica “Memória…Sítios” 

Ricardo Proença, em Santa Maria da Feira.

– Representação na “Caminhada da Felicidade – ADCE”.

– Representação no “ Cantar dos Parabéns da Cruz Vermelha”, 

no Largo da Câmara Municipal de Espinho.

– Representação no Festival de Marionetas “Payasos de Ma-

dera”, no Centro Multimeios de Espinho.

– Representação no “Concerto Coral - 2º Festival da Primave-

ra”, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

– Representação no Festival de Marionetas “ O Guardião do 

Rio”, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

– Representação na apresentação do “Plano de Marketing do 

Turismo de Portugal 2015”, no Porto.

– Representação na conferência “Portugal: investir no cresci-

mento”, realizado na fundação de Serralves.

– Representação na foto de grupo dos Bombeiros, na Câmara 

Municipal de Espinho.

– Representação no “II Torneio Internacional de Badminton - 

Homenagem Prof. Gouveia”, na Nave Polivalente de Espinho.

– Representação no “Concerto de apoio à Comissão de festas 

N. Sr. Mar”, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho. 

– Representação no “II Torneio Internacional de Badminton - 

Entrega dos Prémios”, na Nave Polivalente de Espinho.

– Representação no Festival Marionetas - “Capucha Verme-

lha”, no Auditório de Espinho.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Acção Ordinária
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
Teve lugar a audiência de julgamento, e apresentação de 
alegações escritas, sobre a matéria de facto e de direito. O 
processo mantém-se a aguardar a emissão de sentença.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Acção administrativa especial
Autor: António da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
O processo aguarda decisão.

Procº nº 1370/08.8BEVIS
Acção Administrativa Especial
(para anulação do indeferimento de licenciamento de apoio 
de praia, na praia da Baia, com pedido de condenação em 
acto devido e pedido indemnizatório)
Autores: Pedro Correia & Quarenta, Lda. e Pedro Nuno Zenha 
de Castro Correia
Réus: Município de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel 
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa 
de Sousa
Após as várias sessões de audiências de julgamento, inquiri-
das as testemunhas a audiência ficou suspensa sine die.   Foi  
proferida  decisão que indeferiu o requerimento de inspeção 
judicial. Será  marcado prazo  para a apresentação de alega-
ções  escritas.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto adminis-
trativo
Autor: Papel Principal Imobiliária, S.A..
Réu: Município de Espinho

Processo findo.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
Foram oferecidas alegações por escrito (art.º 91º/4 CPTA).

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
O Município de Espinho indicou meios de prova. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

Processo n.º 1127/10.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Monteadriano – Engenharia e Construção, S.A. e 
outros;
Réu: Município de Espinho;
Foram apresentadas as alegações de recurso. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARHNorte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Remetidos aos autos os suportes informáticos dos articula-
dos, aguarda ulterior tramitação.

Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;

PROCESSOS 
JUDICIAIS
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS 

PENDENTES (DE ACORDO COM O ARTº 53º, Nº 1, 

AL E) DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS, 

ACTUALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2013)



Autor: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da subida do recurso interposto. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Continua a aguardar prolação da sentença.

Processo n.º 629/13.7BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Cláudia Alexandra dos Anjos Quintas;
Autor: Pedro Miguel Maia Assunção;
Autor: David do Nascimento Casas;
Réu: Município de Espinho;
Foi proferida sentença no dia 27 de Fevereiro de 2015, con-
denando o Município ao pagamento da compensação devida 
pela caducidade dos contratos de trabalho dos autores.

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município de Espinho comunicou aos autos que as partes 
não lograram transigir. Aguarda a marcação da data para 
audiência de discussão e julgamento.

Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município, após citação, apresentou a sua contestação. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
O Município, após citação, apresentou a sua contestação. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
Após apresentação de réplica pela autora, o Município exer-
ceu o seu direito de contraditório. Aguarda ulterior tramita-
ção processual.

Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município, citado para o efeito, apresentou a sua contesta-
ção. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 64/15.2BEAVR;
Intimação para prestação de informações e passagem de 
certidões;

Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Processo a aguardar a remessa a conta.

Processo nº 1224/14.9BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua contestação. Aguarda ulterior 
tramitação processual.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO

Processo n.º 210/09.5TAESP;
Processo-Crime (Tribunal Singular);
Arguida: Cláudia Sofia Gomes Mota;
A arguida foi condenada a uma pena de prisão que foi suspen-
sa com a condição de que pague os montantes do pedido de 
indemnização civil, no mesmo período da suspensão.

Processo de inquérito n.º 251/14.0TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho;
Arguido: Manuel Gonçalves Mourito;
Atenta à transacção efectuada pelos sujeitos processuais e o 
cumprimento por parte do arguido, o MP, por despacho, decla-
rou extinto o procedimento criminal.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
O Tribunal, por despacho do juiz titular do processo, decidiu 
anular a audiência prévia e convidar a autora a apresentar 
nova petição inicial na qual aduza factos e nova prova dos fac-
tos alegados, anulando, assim, toda a tramitação subsequente 
ao requerimento de injunção que deu início ao processo.

Processo n.º 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Remessa dos autos ao Tribunal Central Administrativo Norte. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município foi notificado da data para realização da audiência 
prévia.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS

Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Marca Nacional nº 536908
O Município apresentou reclamação contra o pedido de registo 
de marca com sinal misto “Espinho Surf Destination World 
Class Wave in a Friendly City”, efetuado por “GP Design, Uni-
pessoal, Lda”.
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