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MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  junho de 2016

Caras e caros vogais,

Cumprido o primeiro semestre do ano, considero o trabalho de-

senvolvido de acordo com o plano e os objetivos traçados pelo 

executivo da Câmara Municipal de Espinho.

Os meses de abril e maio são tempos de planeamento e pro-

jeção de eventos e atividades para as crianças e jovens que 

encerram o ano letivo. 

Assim, mais uma vez, as 305 crianças finalistas do primeiro 

ciclo de todas as escolas do concelho, acompanhadas de 45 

adultos, participaram no passeio e visita ao jardim Zoológico 

de Lisboa. A Câmara Municipal suportou os custos da viagem 

em sete autocarros, a refeição volante e o pagamento dos bi-

lhetes de acesso de toda a comitiva ao Zoo de Lisboa.

A Câmara Municipal, através da Divisão de Educação ainda 

promoveu e organizou a festa do Dia Mundial da Criança que 

decorreu no Parque João de Deus e na Praça Dr. José Salvador, 

frente ao edifício da Câmara Municipal de Espinho. As crianças 

de todo o concelho, da pré-escola e do primeiro ciclo, tiveram 

a oportunidade de brincar e participar num conjunto de ativi-

dades lúdicas e pedagógicas, acompanhadas dos professores 

e encarregados de educação.

Maio, mês do coração, abriu a porta em Espinho à atividade fí-

sica com um conjunto de atividades para todos os segmentos 

da população e para as mais diversas especialidades e disci-

plinas, numa organização da Divisão de Desporto da Câmara 

Municipal. Nos equipamentos e nos espaços de lazer munici-

pais houve de tudo para a saúde e o bem-estar da mente e do 

corpo, yoga, ginástica, pilates, atletismo, caminhadas e muitas 

outras atividades.

Há também boas notícias sobre a qualidade das praias do con-

celho. A Quercus atribuiu o galardão de ouro às praias da Baía, 

Silvalde e Paramos pela excelência das suas águas. Para além 

desta distinção, estas praias foram também contempladas 

com a Bandeira Azul, tal como a Praia da Rua 37 e a Praia da 

Frente Azul na cidade de Espinho. Cinco Bandeiras Azuis no 

total ! Além desta marca de qualidade as Praias da rua 37 e a 

Praia da Baía foram ainda distinguidas com o galardão “Praia 

acessível, praia para todos”. A Praia de Paramos e a Praia da 

Frente Azul serão candidatas a este programa no próximo ano.

Durante estes últimos meses foram celebrados vários proto-

colos entre a Câmara Municipal e um conjunto de instituições, 

coletividades e associações do concelho para cedência de 

instalações e equipamentos destinadas a uso para desenvol-

vimento de atividades inerentes e prossecução dos fins para 

que foram criadas.

De grande importância para o futuro da nossa cidade e do nos-

so concelho, foi a assinatura do contrato entre a Câmara Muni-

cipal e a CCDR-N no âmbito do PEDU que garante o financia-

mento de 9,5 milhões de euros de fundos comunitários para 

executar o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. O 
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Plano vai permitir a realização de um conjunto de projetos fa-

seados no tempo ao longo de três anos, com verbas oriundas 

do orçamento municipal nas áreas da Mobilidade, Reabilitação 

Urbana, da Regeneração e Inclusão das Comunidades Desfa-

vorecidas. Estamos a aproveitar todas as janelas de oportu-

nidade, no âmbito do “Portugal 2020” para gerar fluxos de 

investimento público e privado no concelho de Espinho.

E, neste contexto e com esta estratégia, assistimos à reaber-

tura de mais uma média superfície, o LIDL, que cria uma nova 

centralidade comercial a sul da cidade, reabilitando e regene-

rando áreas do território urbano degradadas e ocupadas por 

ruínas de antigas unidades industriais desativadas. Este tipo 

de investimentos gera emprego, atrai outros negócios e qua-

lifica o território. É uma aposta e uma estratégia que o novo 

PDM acolhe e a Câmara Municipal de Espinho vai prosseguir e 

aprofundar.

Um bem haja para  todos vós!

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Espinho Surf Destination 2016 
Projeto foi apresentado na Câmara Municipal e provas 
iniciam-se a 21 maio

Depois do sucesso das últimas duas edições, a Câmara Municipal 
de Espinho apresenta a edição 2016 do Espinho Surf Destination.

Os eventos desportivos acontecem entre os meses de maio e ju-
nho com destaque para o Junior Qualifying Series Europe, que em 
2014 e 2015 trouxe a elite do surf a Espinho e que promete voltar  
a reunir as jovens promessas do surf mundial.

De 22 a 26 de junho, a praia da Baía, em Espinho, recebe a edição 
do campeonato de surf Junior Qualifying Series Europe acompa-
nhado por várias ações de animação na praia, sempre com o pro-
pósito de marcar a região como relevante na cena do surf inter-
nacional.

A apresentação do programa e metas deste projeto contou com 
a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho e 
Vereador com o pelouro do Turismo, Dr. Vicente Pinto.

Espinho Surf Destination pretende reforçar a posição da cidade 
como destino privilegiado para a prática do surf e atividades liga-
das ao mar e ainda dinamizar a economia local, aproveitando as 
diversas sinergias de proximidade à cidade do Porto.

5 Bandeiras Azuis em Espinho
Praias da Baía, Silvalde, Paramos, Rua 37 e Frente Azul

O município de Espinho sempre foi reconhecido pela excelente quali-
dade das praias que apresenta, quer ao nível dos areais, quer ao nível 
da qualidade da água.

Todas as praias apresentam uma qualidade de água boa e segura para 
os veraneantes.

Face aos padrões actuais, a atribuição do galardão da Bandeira Azul 
a uma praia prende-se com uma qualidade de água excelente e com 
referência a 4 anos anteriores.

Uma vez que os parâmetros da Bandeira Azul são muito exigentes em 
relação a este ponto, uma análise que se encontre dentro dos parâme-
tros de qualidade de água boa, mas não excelente, pode retirar o direi-
to à Bandeira Azul, tendo isto acontecido nas praias da Frente Azul e 
Rua 37 em 2015.

No ano de 2016 as praias da Baía, Silvalde e Paramos foram novamente consagradas com o galardão assim como houve novamente a 
atribuição à praia da Rua 37 e Frente Azul.

Todo este esforço decorreu do trabalho de proximidade com as praias que é desenvolvido pela autarquia e no qual tem havido uma 
grande aposta.

Para a época balnear de 2016, podemos pois assegurar o selo de garantia da qualidade da água, como aliás é testemunho a atribuição 
do galardão da Bandeira Azul, atribuído às praias da Frente Azul, Baía, Rua 37, Silvalde e Paramos.
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O Município de Espinho promoveu encontro para debater o tema 
do Turismo, criando a oportunidade para apresentar os resultados 
e projetar o futuro, partilhando a estratégia e a troca de ideias.

O objectivo desta iniciativa é que o evento sirva como motivador 
para um trabalho integrado voltado para o desenvolvimento do 
Turismo na Cidade.

Esta sessão iniciou-se com a intervenção de Vicente Pinto, Vice-
-Presidente do Município de Espinho & Vereador com o Pelouro 
do Turismo, que apresentou os Resultados e Estratégia para o 
Turismo.

As intervenções dos agentes locais ficaram a cargo de Manuel 

Violas, Presidente do Grupo Solverde, Helder Couto, Diretor do 
Praiagolfe Hotel e Nunes da Silva, Presidente da Associação Viver 
Espinho.

Em nome da oferta formativa da cidade, o painel do fórum contou 
com as intervenções de Ana Moreira, Diretora do Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Laranjeira, José Ilídio Sá, Diretor do Agrupamen-
to de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Américo Costa, Dire-
tor da ESPE – Escola Profissional de Espinho.

Para finalizar, foi abordado o tema ‘PDM como Alavanca para o De-
senvolvimento Turístico’, com intervenção de Guy Viseu, Presiden-
te da Assembleia Municipal de Espinho.

Fórum Desenvolvimento Turístico em Espinho 
Evento reuniu agentes locais de restauração, alojamento e formação na área do turismo

C.M. Espinho subscreveu o Contrato de Financiamento 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município

Câmara Municipal de Espinho subscreveu o Contrato de Financiamento de 9,5 milhões de euros para Projectos no âmbito do PEDU (Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município).

O contrato foi assinado no Europarque em Santa Maria da Feira pelo Presidente da Câmara Municipal de Espinho e pelo Presidente da 
Comissão Diretiva do Programa Operacional Norte 2020, Professor Emídio Gomes.

Como prioridades de investimento, este contrato abrange a promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 
territórios, nomeadamente zonas urbanas, incluindo a mobilidade multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes; adopção 
de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, 
incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído; concessão de apoio à regeneração 
física, económica e social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.

O ministro do Planeamento e Infraestrutura, Pedro Marques presidiu em Santa Maria da Feira à cerimónia de assinatura dos contratos.
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ATA N. 06/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E NOVE DE MARÇO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS.

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano dois mil e de-
zasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara 
Municipal, reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara 
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim 
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores 
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Cos-
ta Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 
José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e 
Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 
horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secre-
tariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Admi-
nistrativa, Financeira e Turismo. 

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Orfeão de Espinho
O Sr. Presidente da Câmara informou que este documento foi 
retirado da Ordem de Trabalhos e que seria agendado para uma 
próxima reunião de Câmara. 

Deliberação Nº 52/2016
Aprovação das atas n.ºs 4/2016 e 5/2016 de 29 de feve-
reiro e 14 de março
Em virtude das atas n.ºs 4/2016 e 5/2016 das reuniões ordiná-
rias da Câmara Municipal de 29 de fevereiro e de 14 de março 
respetivamente terem sido entregues em fotocópia a todos os 
seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, 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 das suas 
prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos do dis-
posto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas 
aprovações por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes nas 
reuniões a que se reportam as atas em apreciação. 

Deliberação Nº 53/2016
Documentos de Prestação de Contas do Ano 2015
Presente a informação n.º 2554/2016 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 os Documentos de Prestação de Contas relativo ao 
ano financeiro 2015, assim como o Inventário de Bens, Direi-
tos e Obrigações Patrimoniais do Município e respetiva avalia-
ção, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. O resultado líquido do exercício 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  junho de 2016
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de 2015, no montante de 612 935,72 € (seiscentos e doze mil, 
novecentos e trinta e cinco euros e setenta e dois cêntimos) 
será transferido para a conta 59 – Resultados Transitados, 
de acordo com o estipulado no n.º 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54-
A/99, de 22 de fevereiro. Mais deliberou a Câmara submeter os 
presentes documentos à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal, para os efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do arti-
go n.º 25 da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro. Os Vereado-
res do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Ve-
readores do Partido Socialista votaram contra os Documentos 
de Prestação de Contas do Ano 2015 por considerarem que o 
município adotou uma estratégia errada relativamente às suas 
contas. Tem sido pelo lado da receita, (crescimento de mais de 
20% desde 2010), que a autarquia de Espinho tem feito o seu 
ajustamento financeiro e não pelo lado da despesa corrente. 
Esta cifra-se em valores incomportáveis para quem está sob 
um resgate financeiro do Estado português, que só o aumento 
exagerado da receita tem conseguido minorar o efeito negati-
vo e até perverso que a despesa corrente adquire nas contas 
municipais de Espinho. A este facto, não será alheio a forma 
desadequada como este executivo municipal procede à con-
tratação pública, efetuada constantemente através de ajustes 
diretos, concedendo os mesmos consultando, (em mais de 99% 
dos casos), apenas um único fornecedor por valores muito aci-
ma dos praticados pelo mercado. Os famosos “custos zero”, tão 
propalados por este executivo, adquirem normalmente custos 
elevadíssimos para a autarquia, onde um dos exemplos bem 
recente que poderemos extrair é o Mundial de Futebol de Praia 
realizado na praia da Baía em julho de 2015, que teve um custo 
de cerca de 430 mil euros para o município de Espinho. Os com-
promissos para exercícios futuros adquiriram uma dimensão 
exagerada e que poderá condicionar as contas do município a 
médio prazo, crescendo cerca de 90% entre 2014 e 2015, com 
um valor a rondar os 28 milhões de euros. Não conseguimos 
perceber, através da análise do atual documento, a real dimen-
são das contingências que a Câmara Municipal de Espinho tem 
em curso e qual o real impacto das mesmas a curto/médio pra-
zo nas contas do município. Não entendemos a razão para a 
inexistência do documento com a certificação legal das con-
tas e parecer sobre as mesmas pelo Revisor Oficial de Contas 
(ROC) contratado pelo município, no relatório e contas de 2015, 
assim como, a inexistência de um documento do ROC com in-
formação semestral sobre a situação económico-financeira do 
município em conformidade com o artigo 77.º do regime finan-
ceiro das autarquias locais. Os eleitos do PSD apresentaram a 
seguinte declaração de voto: “O Presidente e Vereadores do 
Partido Social Democrata votaram a favor da Prestação de Con-
tas do ano 2015, considerando que estas foram elaboradas 
com competência, fiabilidade e independência pelos serviços 
do município, pelo que representam com rigor a situação eco-
nómica e financeira desta autarquia. No ano em apreço, o mu-
nicípio deu continuidade à certificação dos serviços municipais, 
segundo a norma NP EN ISSO 9001:2008 – Sistema de Gestão 
de Qualidade. Este trabalho desenvolvido pelos serviços do 

município deve ser reconhecido e enaltecido, pois representa 
a base que garante um serviço público de qualidade, assen-
te numa perspetiva de melhoria do serviço aos utentes que 
dele são usufrutuários. Financeiramente, o município reduziu 
a divida total em 4,1 milhões de euros, ou seja, mais 11% de 
diminuição face ao ano anterior. Ao nível da divida a curto-pra-
zo, essencialmente a fornecedores, obteve-se uma redução de 
27% durante 2015. A divida de médio e longo-prazo também 
baixou 8%, em alinhamento com a previsão e contratos esta-
belecidos. Estes resultados são extraordinariamente positivos 
e consequentes com a estratégia orçamental seguida nos úl-
timos anos. Temos um município mais saudável nas suas fi-
nanças e próximo de ultrapassar a última fasquia, determinada 
pela Lei das Finanças Locais alterada em 2014, que reduziu o 
limite de endividamento das autarquias locais, colocando Espi-
nho automaticamente acima do limite aí previsto. Estamos se-
guros que 2016 será o ano em que atingiremos esse objetivo. 
O prazo médio de pagamentos continua a respeitar a trajetória 
de anos anteriores, tendo sido reduzido em 26 dias. Recorde-
-se que em finais de 2011 os fornecedores do município rece-
biam em média ao fim de 369 dias, isto é, a mais que um ano. 
Ao nível económico, registamos resultados positivos de cerca 
de 613 mil euros, onde acumulamos um fluxo de caixa positivo 
de 7,9 milhões de euros, que representa um aumento de 44% 
face ao ano anterior. Ao nível dos proveitos registamos uma 
diminuição dos impostos e taxas, contrabalançado por um con-
siderável aumento dos subsídios obtidos, relacionado com uma 
boa gestão das candidaturas a fundos da União Europeia. Ao 
nível orçamental a execução atingiu 87,4%. Execução esta que 
comprova a boa gestão do orçamento municipal e um corre-
to planeamento orçamental. As receitas correntes cobriram as 
despesas correntes em 3,65 milhões de euros, que foram dire-
tamente canalizados para despesas de capital (investimento). 
Considerando globalmente a prestação de contas, 2015 foi um 
excelente ano para o município, fruto do abnegado desempe-
nho dos vários serviços municipais, que queremos reconhecer 
com sentimento de missão cumprida.” 

Deliberação Nº 54/2016
Alteração à Tabela de Preços 2016
Presente a informação n.º 2348/2016 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 do-
cumentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
tabela de preços, a qual entrara em vigor no dia imediatamente 
a seguir à sua aprovação, de acordo com a alínea e) do nº 1 do 
art.33 da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro. 

Deliberação Nº 55/2016
Proposta de imposição de medida cautelar de redução de 
horário de funcionamento
Presente a informação n.º 2458/2016 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
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aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 
com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a aplicação da 
medida cautelar de redução do horário de funcionamento do 
estabelecimento “Café Teta”, sito no Bairro Piscatório casa n.º 
42, fixando o encerramento para as 23H:00, nos termos do ar-
tigo 27º n.º 2 do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo 
D.L. 9/2007 de 17 de Janeiro. 

Deliberação Nº 56/2016
Procedimento por concurso público (com publicidade in-
ternacional) para aquisição de “Serviços de Recolha e 
Transporte a Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos” 
(ref.ª 2015-065- CPI); impugnação administrativa inter-
posta pelo agrupamento concorrente constituído pelas 
empresas “Ferrovial Serviços, S.A.” e “Naturgreen, S.A.”
Presente a informação n.º 2590/2016 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 conhecimen-
to e, concordando com a análise dos serviços, deliberou, por 
maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, indeferir a 
impugnação administrativa interposta e confirmar o ato recor-
rido, mantendo a decisão de aprovar o relatório final juntamen-
te com os demais documentos que compõem o procedimento 
de aquisição de “Serviços de Recolha e Transporte a Destino 
Final de Resíduos Sólidos Urbanos” e adjudicar à empresa 
SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., pelo valor de 
1.991.261,60€ (um milhão novecentos e noventa e um mil 
duzentos e sessenta e um euros e sessenta cêntimos), acres-
cidos de Iva à taxa legal em vigor, pelo facto de a impugnação 
administrativa ser intempestiva, nos termos do art.º 270.º do 
CCP, e na medida em que todos os argumentos aduzidos foram 
oportunamente ponderados aquando da elaboração do rela-
tório final do procedimento concursal em epígrafe. Os Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
Vereadores do Partido Socialista votaram contra a apreciação 
da impugnação administrativa apresentada pelo agrupamento 
Ferrovial/Naturgreen por parte da Câmara Municipal de Espi-
nho, por considerarem que este processo não foi bem aprecia-
do pela CME, uma vez que esta apenas considera como válida 
a citação do concorrente vencedor e citamos, “as impugnações 
administrativas de quaisquer decisões administrativas ou de 
outras àquelas equiparadas relativas à formação de um con-
trato público devem ser apresentadas no prazo de cinco dias a 
contar da respetiva notificação”, fim de citação, para justificar a 
não-aceitação da impugnação administrativa por parte do con-
sórcio em acima nomeados. Ficamos sem perceber se a impug-
nação administrativa entrou a 09/03/2016 ou 10/03/2016, 
conforme descrito no resumo do processo, uma vez que deram 
provimento à mesma. Temos a certeza que a CME ao conside-
rar que o não cumprimento do caderno de encargos justifica a 

pontuação máxima na mais-valia técnica por parte da propos-
ta do concorrente vencedor, poderá estar a abrir uma caixa de 
pandora difícil de justificar noutras situações similares. É difícil 
perceber, pela nossa parte, que os vencedores deste concurso 
público não cumpram o caderno de encargos elaborados pe-
los serviços técnicos do município e esse facto possa interferir 
diretamente na normal execução e desempenho dos serviços 
pretendidos. Por último, temos a convicção que o município 
poderá estar a incorrer num erro sem precedentes com esta 
avaliação, que consideramos completamente errada e despro-
positada.” 

Deliberação Nº 57/2016
Celebração de «Protocolo de Colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Artista Ana Pais Oliveira para 
estabelecimento de Residência Artística no Museu Muni-
cipal de Espinho»
Presente a informação n.º 2560/2016 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 referida e a proposta de minuta de protocolo em cau-
sa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a 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 setem-
bro (regime jurídico das autarquias locais; alterado pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março e pela Lei n.º 69/2015, de 16 de ju-
lho), devidamente conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 
6.º do “Regulamento do Museu Municipal de Espinho” (Regula-
mento n.º 484/2014, publicado em Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 208 de 28 de outubro de 2014) – com a artista plástica 
Ana Pais Oliveira, o referido «Protocolo de Colaboração entre a 
Câmara Municipal de Espinho e a Artista Ana Pais Oliveira para 
estabelecimento de Residência Artística no Museu Municipal 
de Espinho», de acordo com os considerandos e termos nele 
fixados (e respetiva planta anexa). 

Deliberação Nº 58/2016
Celebração de «Protocolo de Colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Cerciespinho para utilização da 
sala de reuniões do bloco 1 do Conjunto Habitacional da 
Ponte de Anta para realização de atividades do CLDS ‘Es-
pinho Vivo’ e do Centro Comunitário do Bairro da Ponte 
de Anta»
Presente a informação n.º 2595/2016 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara, 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 minuta e celebrar com a “CERCIESPINHO - 
Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadapta-
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do, C. R. L. – Espinho” - ao abrigo da competência prevista na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (regime jurídico das autarquias locais, que aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova 
o regime jurídico do associativismo autárquico; alterado pela 
Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela Lei n.º 69/2015, de 16 
de julho) - o referido «Protocolo de Colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Cerciespinho para utilização da sala 
de reuniões do bloco 1 do Conjunto Habitacional da Ponte de 
Anta para realização de atividades do CLDS „Espinho Vivo‟ e 
do Centro Comunitário do Bairro da Ponte de Anta», de acordo 
com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 59/2016
1.ª Caminhada Solidária-Grupo Oliveira Martins – ocupa-
ção da via pública
Presente a informação n.º 2556/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento do pe-
dido do grupo de escolas Oliveira Martins (Escola Profissional 
de Espinho, Externato Oliveira Martins e Escola Profissional de 
Cortegaça) e deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupa-
ção da via pública para realização da 1.ª Caminhada Solidária 
– Grupo Oliveira Martins, no dia 9 de abril de 2016 (sábado), 
com início às 09.00 horas e termo às 13.00 horas, de acordo 
com o itinerário constante no ofício datado de 10 março de 
2016. 

Deliberação Nº 60/2016
Ocupação da via pública - Visita Pascal na Cidade – ratifi-
cação de despacho
Presente a informação n.º 2513/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido da Paróquia de Espinho para 
ocupação da via pública no próximo dia 27 de março com vista 
à realização da visita Pascal na Cidade, de acordo com o percur-
so indicado no ofício datado de 15/03/2016. 

Deliberação Nº 61/2016
Ocupação da via pública, Procissão de Nosso Senhor dos 
Passos – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 2557/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido da Paróquia de Silvalde para 
ocupação da via pública no próximo dia 27 de março com vista 
à realização da procissão de Nosso Senhor dos Passos. 

Deliberação Nº 62/2016
ocupação da via pública - Projeto “Mexe-te”
Presente a informação n.º 2120/2016 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 
do pedido do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida e deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da 
via pública para realização do Projeto “Mexe-te”, no dia 13 de 
abril de 2016 (quarta-feira), com início às 09h30m e termo às 
12h30m, de acordo com o itinerário constante no ofício datado 
de 18 março de 2016. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 21 de março de 
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de mil 
setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos). Um 
milhão e sessenta e três mil duzentos e sessenta e um euros 
e quarenta e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão cento e sessenta e três mil quinhentos e dezassete 
euros e onze cêntimos. DOCUMENTOS – Trinta e um mil tre-
zentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 21 de março do corrente 
ano foram cabimentadas despesas no valor de vinte e sete mi-
lhões quinhentos e oitenta e três mil novecentos e setenta e 
quatro euros e trinta e sete cêntimos, tendo sido efetuados 
pagamentos até ao mesmo dia no valor de cinco milhões qui-
nhentos e noventa e um mil seiscentos e dez euros e cinco 
cêntimos.  

Peregrinação à Igreja Jubilar Espinho – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Fábrica da Igreja e 
Conselho Económico da Paróquia de Santo Tirso de Paramos, a 
agradecer a disponibilidade e colaboração da Câmara aquando 
da peregrinação da Paróquia à Igreja Jubilar de Espinho, que 
ocorreu no passado dia 13 de março de 2016, integrada nas 
celebrações do Jubileu do Ano da Misericórdia. 

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 
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execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

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

ATA N. 07/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DEZASSEIS.

Aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e dezasseis, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, 
reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Pre-
sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-
to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos 
Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-
bosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel 
Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Se-
nhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 63/2016
Aprovação da ata n.º 6/2016 de 29 de março
Em virtude da ata n.º 6/2016 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 29 de março, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 64/2016
Aprovação da Conta Final - Eficiência Energética na Ilumi-
nação Pública do Concelho de Espinho
Presente a informação n.º 2362/2016 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 

com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a conta 
final, referente à empreitada “Eficiência Energética na Ilumi-
nação Pública do Concelho de Espinho”, adjudicada à empresa 
“Alberto Couto Alves, S.A.” Os Vereadores do PS apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-
cialista votaram contra a aprovação da conta final, eficiência 
energética na iluminação pública do concelho de Espinho por 
considerarmos que o sr. Presidente da Câmara de Espinho ex-
travasou inequivocamente a delegação de competências que 
este executivo lhe atribuiu no início do mandato. Não encon-
tramos na lei qualquer indício que o Sr. Presidente de Câmara 
ou um dos vereadores com competências delegadas possa, per 
si, lançar o caderno de encargos e respetivo concurso público 
de uma empreitada de obras públicas sem autorização do ór-
gão executivo. Entendemos que esta aprovação da conta final 
apresentada só faria sentido caso o órgão tivesse procedido à 
autorização desta empreitada de obras públicas.” Os eleitos do 
PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Tendo em 
consideração que o procedimento em causa foi lançado pelo 
valor base de 705.275,00 € e adjudicado por 689.839,96 €, 
e que foi deliberado por unanimidade, em reunião de Câmara 
de 16 de outubro de 2013 (deliberação n.º 284/2013), dele-
gar no Presidente de Câmara a competência para “aprovar os 
projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a ad-
judicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja 
autorização de despesa lhe caiba” (art.º 33.º, n.º 1 al.f) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro), bem como a competência para 
autorizar despesa nos termos do preceituado na “alínea b) do 
n.º 1 do artigo 18.º devidamente conjugada com o previsto no 
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 
(até ao limite máximo previsto)”. Tendo ainda em conta que o 
limite máximo - a que a disposição legal atrás citada alude- cor-
responde, em euros, a 748.196,84 €, dúvidas não subsistem 
de que o Presidente tinha e tem competência para autorizar a 
despesa aqui em apreço, pelo facto de o seu valor ser inferior 
àquele limite máximo. Acresce ao exposto, que o procedimen-
to em referência foi oportunamente remetido ao Tribunal de 
Contas, em sede de fiscalização prévia, sendo que em nenhum 
dos dois pedidos de esclarecimentos remetidos ao Município 
de Espinho foi suscitada a legalidade da competência para au-
torização de despesa. Ademais, sempre se diga que o contrato 
aqui em causa mereceu efetivamente visto daquele Tribunal 
em 16 de outubro de 2015, o que nos parece ser prova bas-
tante da legalidade inerente ao mesmo. Motivo pelo qual não 
se compreende o posicionamento dos vereadores da oposição 
nesta matéria.” 

Deliberação Nº 65/2016
Aprovação da realização do «Prémio Literário Manuel La-
ranjeira» – (1.ª edição – 2017)
Presente a informação n.º 2892/2016 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-
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ção: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a pro-
posta dos Serviços de Cultura e Museologia da CME, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a realização do concurso «Prémio 
Literário Manuel Laranjeira» em conjunto com o Agrupamen-
to de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, e para efeitos da sua im-
plementação aprovar - ao abrigo das disposições conjugadas 
da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, parte final da alínea k) e 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (regime jurídico das autarquias locais; alterado pela 
Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela Lei n.º 69/2015, de 
16 de julho) - o respetivo “Programa e Regras de Participação” 
para a sua 1.ª edição (2017), nos termos dos quais funcionará e 
se organizará a iniciativa em questão, nos termos do proposto 
pelos serviços. Mais deliberou a Câmara, também por unanimi-
dade, aprovar e atribuir, ao autor do texto vencedor, o seguinte 
prémio pecuniário no âmbito da 1.ª edição (2017) do presente 
concurso: 5.000,00€ (cinco mil euros). 

Deliberação Nº 66/2016
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Futebol Popular do Concelho de 
Espinho para a época 2015/2016
Presente a informação n.º 2905/2016 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 acima considerado e a proposta de minuta 
de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a minuta e celebrar com a Associação 
de Futebol Popular do Concelho de Espinho o referido “Proto-
colo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a 
Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho para a 
época 2015/2016”. 

Deliberação Nº 67/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e o Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde, para 
efeitos de utilização das instalações da antiga escola da 
Quinta da Seara em Silvalde
Presente a informação n.º 2915/2016 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 integran-
te desta ata, bem como o documento 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 qual concordou, deliberou, por maioria e 
abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a 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 Rancho Folclórico S. 
Tiago de Silvalde o «Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde 
para utilização das instalações da antiga escola da Quinta da 
Seara.”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declara-
ção de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-

-se na votação do Protocolo de Colaboração com o Rancho Fol-
clórico S. Tiago de Silvalde por considerarmos que não estamos 
na posse da documentação necessária para percebermos que 
o município de Espinho é efetivamente o proprietário da anti-
ga escola da Seara, uma vez que é público que a Câmara Mu-
nicipal de Espinho aprovou à relativamente pouco tempo, um 
loteamento em nome da Junta de Freguesia de Silvalde, (onde 
se incluía este imóvel), tendo esta entidade pública procedido 
ao registo predial do artigo correspondente à antiga EB1 da 
Seara em seu nome. Entendemos que caso esta situação des-
crita anteriormente se verifique, o município de Espinho não 
deveria efetuar um protocolo de colaboração para cedência de 
um equipamento que não lhe pertence. Este caso deveria ser 
cabalmente esclarecido pelo município de Espinho, sob pena 
de prejudicarem o Rancho Folclórico de S. Tiago de Silvalde que 
necessita imperiosamente de uma sede social e principalmen-
te de um local para ensaiar.” 

Deliberação Nº 68/2016
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Orfeão de Espinho
Presente a informação n.º 2532/2016 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 integran-
te desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 
arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo, 
com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta e celebrar, com o Orfeão de Espinho o referido “Proto-
colo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o 
Orfeão de Espinho”, de acordo com os considerandos e termos 
nele fixados. 

Deliberação Nº 69/2016
Aprovação da realização do “Concurso XX Encontro de 
«Estátuas Vivas» de Espinho - 2016” e dos respetivos 
“Programa e Regras de Participação”
Presente a informação n.º 2950/2016 dos Serviços de Cul-
tura 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). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com 
a proposta dos Serviços de Cultura e Museologia da CME, de-
liberou, por unanimidade, aprovar a realização do XX Encontro 
de «Estátuas Vivas» de Espinho, em 12 de junho de 2016, e 
para efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo das dis-
posições conjugadas da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, parte 
final da alínea k) e alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 
locais; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela Lei 
n.º 69/2015, de 16 de julho) - o respetivo “Programa e Regras 
de Participação”, nos termos dos quais funcionará e se organi-
zará a iniciativa em questão, de acordo com o proposto pelos 
serviços. Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade, 



13

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  junho de 2016

aprovar atribuir, no âmbito do XX Encontro de «Estátuas Vi-
vas» de Espinho (2016) os seguintes prémios: a) Prémios de 
participação: i. Para os convidados especiais do XX Encontro: 
no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), para parti-
cipantes residentes ou estudantes em localidades até 100Km 
de Espinho; e no valor de 300,00€ (trezentos euros) para os de 
localidades mais distantes. ii. Para os participantes em geral 
que se tenham inscrito e sido admitidos a concurso: no valor de 
120,00€ (cento e vinte euros) para participantes residentes ou 
estudantes em localidades até cem quilómetros de Espinho; e 
no valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para os de loca-
lidades mais distantes. iii. Para uma “Estátua” de conjunto (dois 
ou mais elementos): no valor de 200,00€ (duzentos euros). 
b) Prémios do Concurso: i. Prémio do Público, no montante de 
500,00€ (quinhentos euros). ii. Prémio “Mil Palavras”, a ser atri-
buído por um conjunto de três fotógrafos, com trabalho reco-
nhecido e convidados para o efeito, no montante de 500,00€ 
(quinhentos euros). 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 04 de abril de 
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de mil 
setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): um 
milhão trezentos e noventa e quatro mil oitocentos e seis eu-
ros e oitenta e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão cento e cinquenta e três mil quinhentos e quarenta 
e dois euros e trinta cêntimos. DOCUMENTOS : trinta e um mil 
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 04 de abril do corrente ano, 
foram cabimentadas despesas no valor de vinte e sete milhões 
quinhentos e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e 
sete euros e doze cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de cinco milhões oitocentos e qua-
renta e um mil oitocentos e dezasseis euros e setenta 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.

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de Câma-
ra do dia 25 de abril para o dia 26 de abril, pelas 17:00 horas, 
sendo a mesma pública. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 

da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
 
O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 08/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS 
MIL E DEZASSEIS .

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezas-
seis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal, 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 Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Ma-
tos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo 
faltado, por motivo justificado, o Vereador Luís Miguel Pereira 
Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Pre-
sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-
dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo. 

Deliberação Nº 70/2016
Aprovação da ata n.º7/2016 de 11 de abril
Em virtude da ata n.º 7/2016 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 11 de abril, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação.  

Deliberação Nº 71/2016
Pedido de redução de preço mensal devido pela conces-
são da ocupação de uma loja comercial como talho
Presente a informação n.º 3114/2016 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 unanimidade, reduzir o valor do preço mensal 
em 100,00€ (cem euros), pelo período de 24 meses, da loja 
comercial propriedade Município de Espinho, sita no nº 1580, 
rés-do-chão, da Avenida S. João de Deus, na freguesia de Sil-
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valde do concelho de Espinho, concessionada a Carlos da Silva 
Dias. 

Deliberação Nº 72/2016
Pedido de redução do valor mensal devido pela concessão 
da ocupação de uma loja comercial como peixaria
Presente a informação n.º 3192/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, reduzir o valor do preço mensal em 
100,00€ (cem euros), pelo período de 24 meses, da loja comer-
cial propriedade Município de Espinho, sita no nº 1605, rés-do-
-chão, da Avenida S. João de Deus, na freguesia de Silvalde do 
concelho de Espinho, concessionada a Maria Manuela da Silva 
Fonseca. 

Deliberação Nº 73/2016
Alteração à Tabela de Preços 2016
Presente a informação n.º 3318/2016 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 maioria e abstenção dos Vereadores do PS, 
aprovar a tabela de preços, a qual entrara em vigor no dia ime-
diatamente a seguir à sua aprovação, de acordo com a alínea e) 
do n.º 1 do art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro.  

Deliberação Nº 74/2016
Proposta de ajuste da área de intervenção da elaboração 
do projeto de equipamentos e arranjos exteriores da pla-
taforma à superfície do rebaixamento da via-férrea, no 
atravessamento da cidade de Espinho (ReCaFE - Requali-
ficação do Canal Ferroviário de Espinho)
Presente a informação n.º 3400/2016 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 maioria com 
os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o ajuste à área 
de intervenção do “Concurso para a elaboração de projetos de 
equipamentos e arranjos exteriores da Plataforma à superfície 
do rebaixamento da Via-Férrea, no atravessamento da Cidade 
de Espinho”, de 110.540,52m2 para 116.777,99m2, conforme 
planta anexa à informação da DOM acima referida. Os Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
vereadores do Partido Socialista votaram contra por considera-
rem: 1 - A urgência e importância desta intervenção no espaço 
público não deve excluir o desenho urbano de todos os
potenciais atravessamentos desnivelados, viários ou pedonais, 
necessariamente coordenados com entidades externas ao mu-
nicípio, como a Infraestruturas de Portugal (ex-REFER), tanto 

mais, tratando-se de uma renomeada requalificação do canal 
ferroviário; 2 - Digno de nota é a planta anexa à informação 
disponibilizada onde se refere “A COLMATAÇÂO DA ZONA CEN-
TRAL E LIGAÇÃO Á ZONA RESIDENCIAL, PERMITINDO UMA IN-
TRUSÃO DO BAIRRO NA CIDADE (leia-se Bairro da Marinha de 
Silvalde) e que diz tudo sobre a natureza elitista e o caráter 
autoritário do PSD, como se houvesse uma cidade para ricos e 
outra para pobres.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Votamos a favor deste documento porque 
consideramos de extrema importância corrigir os problemas 
resultantes do enterramento da linha férrea. A aposta na re-
qualificação da Avenida São João de Deus em Espinho e Silval-
de é fundamental para devolver a dignidade ao espaço público 
nesta zona, que foi muito prejudicada pela construção de um 
muro de suporte do túnel ferroviário. A intervenção permitirá 
melhorar substancialmente a abertura da cidade a esta zona 
aumentando a interação entre estas áreas urbanas, até aqui 
separadas pela desqualificação do espaço público. Igualmente, 
a requalificação da zona central do Rio Largo e zona central da 
cidade que consideramos essencial para a harmonização do es-
paço público envolvente. Não compreendemos por isso o voto 
contra do PS, que tem grandes responsabilidades políticas no 
mau acompanhamento da obra de construção do túnel ferro-
viário, que conduziu a estes problemas que todos reconhecem. 
Cheira a politiquice e falta de sentido de interesse público. As 
populações de Silvalde e do Rio Largo, que serão beneficiadas 
com as alterações mereciam uma atitude diferente por parte 
do PS. Por nós, continuaremos serenamente e convictamente 
a defender o desenvolvimento harmonioso do nosso conce-
lho.” 

Deliberação Nº 75/2016
Análise do Anteprojeto do Concurso “Elaboração do proje-
to de equipamentos e arranjos exteriores da plataforma 
à superfície do rebaixamento da via-férrea, no atravessa-
mento da cidade de Espinho”
Presente a informação n.º 3415/2016 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 análise do Ante-
projeto do concurso “Elaboração do projeto de equipamentos 
e arranjos exteriores da plataforma à superfície do rebaixa-
mento da via-férrea, no atravessamento da cidade de Espinho”. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra por 
considerarem: 1 - A importância e escala desta nova interven-
ção obriga a que o conteúdo do Anteprojeto fosse verificado e 
aprovado nos termos da lei (Portaria 701-H/2008 de 29 de Ju-
lho) e dos instrumentos de planeamento urbanístico em vigor e 
não por meia dúzia de comentários feitos a sentimento e para 
cumprir calendário; 2 – Para evitar futuros sobrecustos da obra 
e no cumprimento da lei, deviam os intervenientes no processo 



15

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  junho de 2016

ter desde já acautelado os necessários pareceres de entidades 
externas, como por exemplo a Infraestruturas de Portugal (ex-
-REFER) relativamente à existência de uma servidão no âmbito 
do Domínio Público Ferroviário, conformada em PDM. 3 - Uma 
nota final para a inexistência de projetos de especialidade que 
constem do contrato de prestação de serviços.”. 

Deliberação Nº 76/2016
Ocupação da via pública - procissão em honra de S. Pedro
Presente a informação n.º 3363/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública 
para realização da Procissão Solene em honra de S. Pedro, no 
dia 3 de julho de 2016, de acordo com o percurso indicado pela 
Irmandade de S. Pedro na sua carta datada de 22 de fevereiro 
de 2016. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 18 de abril de 
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de mil 
setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): um 
milhão trezentos e oitenta e três mil cento e sessenta e um 
euro e noventa cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão e trinta e seis mil duzentos e oitenta e sete euros e trin-
ta e sete cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos 
e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda 
informada que, até ao dia 18 de abril do corrente ano, foram 
cabimentadas despesas no valor de vinte e sete milhões seis-
centos e oitenta e um mil duzentos e catorze euros e quarenta 
e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mes-
mo dia no valor de seis milhões cento e trinta e sete mil duzen-
tos e setenta e oito euros e vinte e nove 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. Deu ainda conhecimento do Memorando de 
Entendimento entre a Câmara Municipal de Espinho e a Jun-
ta de Freguesia de Silvalde sobre o equipamento denominado 
de “Escola da Seara”, do qual deu cópia aos Srs. Vereadores, e 
explicou os motivos que estiveram na origem da sua celebra-
ção. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de Câma-
ra do dia 9 de maio para o dia 10 de maio, pelas 17:00 horas, 
sendo a mesma pública. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 09/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZASSEIS DE MAIO DE DOIS 
MIL E DEZASSEIS .

Aos dezasseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezas-
seis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal, 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 Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Ma-
tos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo 
faltado, por motivo justificado, o Vereador Luís Miguel Pereira 
Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Pre-
sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-
dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo. 

Deliberação Nº 77/2016
Aprovação da Ata n.º 8/2016 de 26 de abril
Em virtude da ata n.º 8/2016 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 26 de abril, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 78/2016
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título 
precário da exploração económica do espaço municipal 
destinado a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico – 
Época balnear 2016: resente a informação n.º 3630/2016 
da Divisão de Desporto, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, realizar um procedimento de hasta pública para 
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atribuição a título precário, da exploração do espaço munici-
pal destinado a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico para 
a época balnear 2016. Mais deliberou a Câmara, também por 
unanimidade, aprovar as peças do procedimento em causa 
(Programa e Condições) e marcar o ato público da Hasta para 
o dia 30/05/2016, pelas 15h00m, designado para o efeito a 
Comissão constituída pelos Srs. Vereadores Vicente Pinto, Qui-
rino de Jesus e Carlos Sárria.  

Deliberação Nº 79/2016
Protocolo de Cooperação entre Câmara Municipal de Espi-
nho e UNILEVER – Jerónimo Martins Lda.
Presente a informação n.º 3631/2016 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, tendo presente o considerado na informação 
acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa 
anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria com os vo-
tos contra dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta 
e celebrar com Unilever – Jerónimo Martins Lda., o “Protocolo 
de Cooperação entre Câmara Municipal de Espinho e UNILE-
VER – Jerónimo Martins Lda.”, de acordo com os considerandos 
e termos nele fixados. Os Vereadores do PS apresentaram a 
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socia-
lista votaram contra por considerarem que esta deliberação é 
de legalidade duvidosa.” 

Deliberação Nº 80/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Socorros Mútuos São Francisco 
de Assis de Anta para efeitos de atribuição de descontos 
na utilização do Balneário Marinho de Espinho e Piscina 
Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 3698/2016 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 do protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
minuta e celebrar com a Associação de Socorros Mútuos São 
Francisco de Anta o “Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Associação de Socorros Mútuos São 
Francisco de Anta para efeitos de atribuição de descontos na 
utilização do Balneário Marinho de Espinho e Piscina Municipal 
de Espinho no ano civil de 2016”, no âmbito das atribuições 
previstas segundo n.º 1 do artigo 10.º das “Normas Internas de 
Funcionamento do Balneário Marinho” (aprovadas pela Câmara 
Municipal de Espinho em sua reunião ordinária de 12/10/2012 
e publicitadas por Edital n.º 123/2012 de 18 de outubro) e, 
igualmente, do artigo 12.º das “Normas Internas de Funciona-
mento da Piscina Municipal de Espinho” (aprovadas pela Câ-
mara Municipal de Espinho em sua reunião ordinária de 23 de 

janeiro de 2012), de acordo com os considerandos e termos 
neles fixados.

Deliberação Nº 81/2016
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 de Espinho e Piscina Municipal de Es-
pinho
Presente a informação n.º 3774/2016 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo pre-
sente o considerado na informação acima referida e a proposta 
de minuta do protocolo em causa anexa, com a qual concordou, 
deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e cele-
brar, com A familiar de Espinho o “Protocolo de colaboração en-
tre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação A Familiar de 
Espinho – Associação Mutualista para efeitos de atribuição de 
descontos na utilização do Balneário Marinho de Espinho e Pis-
cina Municipal de Espinho no ano civil de 2016”, no âmbito das 
atribuições previstas segundo n.º 1 do artigo 10.º das “Normas 
Internas de Funcionamento do Balneário Marinho” (aprovadas 
pela Câmara Municipal de Espinho em sua reunião ordinária de 
12/10/2012 e publicitadas por Edital n.º123/2012 de 18 de 
outubro) e, igualmente, do artigo 12.º das “Normas Internas de 
Funcionamento da Piscina Municipal de Espinho” (aprovadas 
pela Câmara Municipal de Espinho em sua reunião ordinária de 
23 de janeiro de 2012), de acordo com os considerandos e ter-
mos neles fixados. 

Deliberação Nº 82/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Socorros Mútuos Serzedo para 
efeitos de atribuição de descontos na utilização do Bal-
neário Marinho de Espinho e Piscina Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 3784/2016 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo pre-
sente a proposta de minuta de protocolo em causa, 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 da Piscina 
Municipal de Espinho” - com a Associação de Socorros Mútuos 
Serzedo o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e Associação de Socorros Mútuos Ser-
zedo para efeitos de atribuição de descontos na utilização do 
Balneário Marinho e Piscina Municipal de Espinho no ano civil 
de 2016”, de acordo com os considerandos e termos nele fixa-
dos. 

Deliberação Nº 83/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
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pinho e o Centro Social Cultural e Desportivo dos Traba-
lhadores da Câmara Municipal de Espinho para efeitos de 
descontos na utilização do Balneário Marinho de Espinho
Presente a informação n.º 3745/2016 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo pre-
sente 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 ce-
lebrar com o C.C.S.D. – Centro Social Cultural e Desportivo dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Espinho o ”Protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o C.C.S.D. 
– Centro Social Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câ-
mara Municipal de Espinho para efeitos de atribuição de des-
contos na utilização do Balneário Marinho de Espinho no ano 
civil de 2016”, no âmbito das atribuições previstas do nº1 do 
artigo 10.º das “Normas Internas de Funcionamento do Balneá-
rio Marinho” (aprovadas pela Câmara Municipal de Espinho em 
sua reunião ordinária de 12/10/2012 e publicadas por Edital 
n.º123/2012 de 18 de Outubro), de acordo com os consideran-
dos e termos nele fixados. 

Deliberação nº 84/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a A.N.D.A.R. – Associação Nacional dos Doen-
tes Com Artrite Reumatoide para efeitos de atribuição de 
descontos na utilização do Balneário Marinho de Espinho
Presente a informação n.º 3746/2016 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo pre-
sente 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 cele-
brar, com a A.N.D.A.R. – Associação Nacional dos Doentes com 
Artrite Reumatoide o ”Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a A.N.D.A.R. – Associação Nacional dos 
Doentes com Artrite Reumatoide para efeitos de atribuição de 
descontos na utilização do Balneário Marinho de Espinho no 
ano civil de 2016”, no âmbito das atribuições previstas do nº 
1 do artigo 10.º das “Normas Internas de Funcionamento do 
Balneário Marinho” (aprovadas pela Câmara Municipal de Es-
pinho em sua reunião ordinária de 12/10/2012 e publicadas 
por Edital n.º123/2012 de 18 de Outubro), de acordo com os 
considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 85/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a Banda de Musica S. Tiago de Silvalde para 
efeitos da utilização das instalações da antiga “Escola do 
Calvário”
Presente a informação n.º 3866/2016 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 integran-

te desta ata, bem como o documento 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 unanimi-
dade, aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo do dis-
posto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro – com a Banda de Música S. Tiago de Silvalde 
o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espi-
nho e a Banda de Música S. Tiago de Silvalde para a utilização 
das instalações da antiga Escola do Calvário”, de acordo com os 
considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 86/2016
Pedido de parecer favorável e autorização do órgão exe-
cutivo para a aquisição de “Serviços Assessoria e Infor-
mações jurídicas”
Presente a informação n.º 3883/2016 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, autorizar a celebração de um contrato de avença e apro-
var o parecer prévio vinculativo para a aquisição de “ Serviços 
de assessoria e informação jurídicas”, por ajuste direto à Dra. 
Leonor de Barros Sousa Mendes, licenciada em Direto, com 
o NIF 238759490, pelo valor base de 12.000,00€ (doze mil 
euros) sendo que o valor previsto para 2016 é de 7.500,00€ 
isento de IVA, nos termos do n.º 1 do artigo 53.º do CIVA e ao 
valor previsto para 2017 de 4.500,00€, acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, pelo prazo de 365 dias e nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro 
(alterado sucessivamente pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28 
de novembro; e regulamentado pela Portaria n.º 149/2015, de 
26 de maio), por remissão do n.º 10 do artigo 35.º da Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento de Estado para 
2016). 

Deliberação Nº 87/2016
Aprovação das Normas Internas de Funcionamento da 
Piscina Solário Atlântico
Presente a informação n.º 3743/2016 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 acima considerado e a proposta de projeto 
de Normas Internas em causa anexa, com a qual concordou, 
deliberou, por maioria, com abstenção dos Vereadores do PS, 
no âmbito da atribuição prevista na alínea f) do n.º 2 do artigo 
23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico 
das autarquias locais; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 
março e pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho) e ao abrigo da 
competência regulamentar das câmaras municipais prevista no 
artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e na par-
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te final da alínea k) do n.º do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro (na sua redação em vigor), aprovar as “Normas 
Internas de Funcionamento da Piscina Solário Atlântico”, com 
vista à definição das regras que orientam a sua organização, 
funcionamento e utilização.
  
Deliberação Nº 88/2016
Aprovação da conta final - Construção do Refeitório da Es-
cola Espinho 2
Presente a informação n.º 2686/2016 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 unanimidade, 
aprovar a conta final, referente à empreitada “Construção do 
Refeitório da Escola Espinho 2”, adjudicada à empresa “Majober 
– Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda.” 

Deliberação Nº 89/2016
Aprovação da Conta Final - Sistema de Sinalização Rodo-
viária LED
Presente a informação n.º 3917/2016 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar a conta final, referente à empreitada “Sistema 
de Sinalização Rodoviária LED”, adjudicada à empresa “Soltrá-
fego – Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações, 
S.A.” 

Deliberação Nº 90/2016
Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação n.º 3758/2016 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 março e abril de 
2016, e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas libe-
ralidades. 

Foram retirados da Ordem de Trabalhos o ponto 14: Procissão 
das velas – Paróquia de Guetim e o ponto 15: Centro Social 
de Paramos - ocupação da via pública para a X feira das pro-
fissões, por motivo dos assuntos terem ficado ultrapassados 
após adiamento da reunião de Câmara do dia 10 de maio para 
o dia 16 de maio de 2016.  

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 02 de maio de 
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de 
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): 

um milhão duzentos e sessenta e sete mil novecentos e cin-
quenta e três euros e noventa e cinco cêntimos. DOTAÇÕES 
NÃO ORÇAMENTAIS : um milhão cento e cinquenta e dois mil 
novecentos e trinta e quatro euros e cinquenta e oito 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 02 de maio do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de vinte e sete milhões oitocentos e trinta e 
oito mil duzentos e quarenta e quatro euros e trinta cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de sete milhões quatrocentos e vinte e sete mil seiscentos e 
oitenta e seis euros e sessenta e oito 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. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de Câma-
ra prevista para o dia 23 de maio 2016 para o dia 30 de maio 
2016, pelas 17:00 horas, sendo a mesma pública. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MAIO DE 2016

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de maio de 2016 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.

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 23.866.000 9.063.478 37,98%
Receitas de Capital 8.306.100 2.819.359 33,94%
Outras Receitas 100 0 0,00%

Total da Receita 32.172.200 11.882.837 36,94%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.476.000 7.674.516 34,15%
Despesas de Capital 9.696.200 2.407.651 24,83%

Total da Despesa 32.172.200 10.082.167 31,34%
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Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 6.174.969 7.717.729 6.318.809 7.432.613

Pessoal 3.541.467 3.600.112 3.466.029 3.544.220
Aquisição de Bens e Serviços 2.495.100 3.941.061 2.740.534 3.754.377
Outras Despesas Correntes 138.401 176.555 112.246 134.016

Serviço da Dívida 609.005 581.813 593.864 579.197
Juros e Outros Encargos 138.016 137.450 134.985 120.318
Passivos Financeiros 470.989 444.362 458.879 458.879

Investimento Global 2.151.236 3.947.119 1.769.461 1.948.772
Aquisição de Bens de Capital 1.226.437 2.913.389 889.365 1.000.651
Transferências de Capital 924.799 1.033.730 880.096 948.121

Restantes Despesas 159.387 181.310 81.344 121.585
Transferências Correntes 159.387 181.310 81.344 121.585

Total da Despesa 9.094.597 12.427.970 8.763.477 10.082.167

DESPESA Mai-15 Mai-16

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 5.604.285 5.606.093 5.902.896 5.957.218

Impostos Directos 2.572.417 2.572.417 2.746.251 2.746.251
Impostos Indirectos 601.003 605.438 597.995 597.995
Taxas, Multas e Outras Penalidades 640.972 640.920 621.565 621.450
Rendimentos de Propriedade 158.144 158.144 138.422 138.422
Venda de Bens e Serviços Correntes 1.607.813 1.605.237 1.769.756 1.771.303
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 18.429 18.429 28.906 81.796
Reposições não abatidas no Pagamento 5.508 5.508 0 0

Alheia 7.282.943 7.392.523 5.925.619 5.925.619
Passivos Financeiros 850.000 850.000 1.000.000 1.000.000
Fundos Municipais 2.339.365 2.339.365 2.368.075 2.368.075
Outras Transferências 4.093.578 4.203.158 2.557.544 2.557.544

Total da Receita 12.887.228 12.998.615 11.828.515 11.882.837

RECEITA Mai-15 Mai-16

Própria
50%

Alheia
50%

Receita Cobrada 2016

74%

6%
19%
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Despesa Paga 2016

Encargos Funcionamento Serviço da Dívida

Investimento Global Restantes Despesas
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DÍVIDA Mai-15 Mai-16
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 29.696.885,32 27.371.683,38

1. Empréstimos 13.905.014,03 12.528.324,89
2. Outros Credores 15.791.871,29 14.843.358,49

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 4.147.209,90 4.284.135,89

1. Empréstimos 850.000,00 1.000.000,00
2. Fornecedores e Credores 2.124.994,24 2.139.654,51

2.1. Fornecedores c/c 1.797.927,45 1.362.863,98
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 15.352,87 24.661,31
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 216.203,95 73.043,88
2.4. Estado e outros entes públicos 15.391,04 0,00
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 80.118,93 679.085,34

3. Operações de tesouraria 1.172.215,66 1.144.481,38
3.1. Estado e outros entes públicos 119.457,47 104.148,19
3.2. Clientes e utentes com caução 63.077,75 67.777,75
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 912.903,78 868.791,42
3.4. Outros Credores 76.776,66 103.764,02

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 33.844.095,22 31.655.819,27
(*) Dados provisórios
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Dívida

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 1.904.703,35 € 0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 675.364,33 €    0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299.350,00 €    0,20%
PORTGÁS 501991476 14.236,47 €      0,18%
PRIMUS 504558161 97,86 €             0,06%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181 361.680,00 €    0,90%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 1.216.360,91 € 3,82%
LIPOR 501394192 1.076.123,33 € 3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140.237,58 €    2,98%
ANMP 501627413 -  €                 0,32%

PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 12.978,11 €      1,16%
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 12.978,11 €      1,16%

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 7.200,00 €        4,80%
ENERGAIA 504454536 7.200,00 €        4,80%

QUOTIZAÇÕES 46.500,00 €      
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114 72,00 €             
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250 180,00 €           
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769 100,00 €           
ENERGAIA 504454536 2.746,00 €        
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7.500,00 €        
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4.756,00 €        
ADSE 600000303 930,00 €           
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCELHO ESPINHO 503651907 12,00 €             
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1.500,00 €        
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28.704,00 €      

TOTAL 1.958.403,35 € 0,82%
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

Pagamentos em Atraso Mai-15 Mai-16 ∆
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 0 0 n.a.
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 0 0 n.a.
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 0 0 n.a.
Mais de 360 dias 0 0 n.a.

Total Geral 0 0 n.a.

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 3.221.405 1.328.216 41,23%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3.171.405 1.305.716 41,17%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.171.405 1.305.716 41,17%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 50.000 22.500 45,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 50.000 22.500 45,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 11.707.739 3.428.223 29,28%
EDUCAÇÃO 2.302.251 609.578 26,48%

ENSINO NÃO SUPERIOR 1.074.749 292.477 27,21%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.227.503 317.101 25,83%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 51.137 2.678 5,24%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 51.137 2.678 5,24%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 8.977.670 2.717.542 30,27%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2.205.233 350.080 15,87%
SANEAMENTO 2.295.800 925.001 40,29%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.669.987 530.778 31,78%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.345.465 528.969 39,31%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.461.185 57.887 3,96%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 376.681 98.425 26,13%
CULTURA 166.202 46.234 27,82%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 210.479 52.191 24,80%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.478.972 965.078 27,74%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.492.834 859.107 34,46%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 274.867 0 0,00%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 274.867 0 0,00%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 502.560 53.720 10,69%
MERCADOS E FEIRAS 12.812 3.739 29,18%
TURISMO 489.748 49.981 10,21%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 208.712 52.250 25,03%
4 OUTRAS FUNÇÕES 426.128 79.748 18,71%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 299.770 64.944 21,66%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 126.358 14.805 11,72%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 - Maio

Total Geral 18.834.244 5.801.265 30,80%
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Protocolos com Escolas:
·         Sá Couto;
·         Manuel Laranjeira;
·         Manuel Gomes Almeida;
·         Academia Música;
·         Instituto Piaget.

Em média, temos cerca de 250 alunos por semana que usufruem destes Protocolos existentes com a Autarquia, para utilização das 
instalações da Piscina Municipal.

no periodo em Análise realizaram-se os seguintes eventos desportivos

- Torneio Cidade de Espinho - 17 Abril;
- Torneio Vila de Anta - 14 e 15 Maio;
- Pentatlo Militar - 19 Maio;
- Torneio da Cerci Espinho - 23 Maio;
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- Hidroglow - 26 Maio;
- Torneio Inter-turmas - 28 Maio;
- Open Day - 29 Maio.
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O equipamento esteve encerrado ao público de 7 a 15 de Maio, devido a problemas técnicos. 
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Segundo as diretrizes da IFLA, “a biblioteca pública tem de ter 
por objetivos servir todos os cidadãos e grupos. Um indivíduo 
nunca é demasiado novo ou demasiado velho para utilizar a 
biblioteca.”

Tendo este princípio em consideração e ajustando os serviços 
da Biblioteca à faixa etária dos utilizadores que frequentam 
este espaço – adultos/ séniores e que possuem diferentes 
necessidades recreativas e culturais, deu-se início, no mês de 
maio, ao projeto “Tricotar Histórias”. Esta iniciativa consiste 
num encontro, quinzenal, de pessoas que praticam ou gosta-
riam de aprender tricot, crochet, ou outras técnicas de trabalho 
com agulhas, conciliando com a partilha de saberes, leituras e 
memórias. 

Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promo-
vidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de abril e maio 
de 2016. 

Ponto por Ponto… Se faz um conto!
Dias 5, 12 e 19 de abril às 11h00
Dias 17 e 31 de maio às 11h00
Todas as terças feiras 
Público alvo:1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, durante o período 
letivo (1 turma)
Inscrição prévia: http://goo.gl/VUFAyu
Sinopse:
Visita guiada interativa à Fábrica das Palavras, seguida de ofi-
cina de escrita criativa.
“Ponto Meu… Ponto Teu… Ponto Dele…
Misturamos tudo na “Fábrica das Palavras” e… Pluft!
A magia está no ar! Histórias sem fim por aqui e por ali… a 
voar!!!!
A imaginação não tem limites!
O que é o “Ponto”?
O Ponto sou eu… és tu… somos todos nós! 
O Ponto é uma Palavra
O Ponto é um Rabisco
O Ponto é um Som… uma Cor… É Tudo! E pode ser nada!”
125 participantes

Magia das palavras lidas e ilustradas
Dias 8 e 22 de abril às 10h00
Dias 6 e 20 de maio às 10h00
Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribei-
ro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora voluntária 
Isabel Pelaez.
100 participantes

BEBÉTECA “Letras e Chupetas”
Dia 2 de abril às 11h00
Dia 28 de maio às 11h00
Atividades de 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.
Periodicidade: um sábado por mês
20 bebés e  40 acompanhantes

À Roda das Histórias
Dia 2 de abril às 15h30
Dia 28 de maio às 15h30
Projeto de promoção do livro e da leitura para crianças entre 
os 3 e os 10 anos em que estas são convidadas a escolher as 
histórias que vão ouvir, ligando o motor das mais divertidas 
“máquinas de fazer histórias”. Ao momento de narração oral 
segue-se um momento de criatividade com as palavras. Zás, 
Trás, Pás, uma história assim se faz!
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos
Entrada livre
31 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Dia 16 de abril às 11h00
Dia 14 de maio às 11h00
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
“Rui Ramos, natural do Porto, Portugal é contador de histórias 
orais, escritas e desenhadas, há mais de 4 anos.
Formador nas áreas da ilustração, escrita criativa e narração 
oral.
Licenciado, Mestre e Doutor em Geologia na Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto (FCUP), estudou os misté-
rios da Terra e do Universo para melhor poder contar as suas 
histórias. Foi investigador científico durante 12 anos na FCUP
Criativo por natureza, improvisador por vocação, contador por 
paixão e formador por sentido de dever e prazer pela partilha 
de conhecimento.
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, concei-
tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos 
quer para graúdos.”
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreen-
didas entre os 2 aos 5 anos.
Custo: 2.50€ (por criança)
48 participantes

Visitas guiadas
Dias 8, 15 e 29 de abril às 11h00
Visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal. 
Curiosidades acerca do patrono José Marmelo e Silva. Perceção 
do circuito documental, da organização da biblioteca, dos vá-
rios espaços e serviços disponibilizados.
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Público Alvo: Para alunos de todos os níveis de Ensino, durante 
o período letivo (1 turma).
Inscrição prévia através do formulário online: http://biblioteca-
municipalespinho.blogspot.pt/p/privado.html
(Blogue da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva)
89 participantes

Hora do Conto e atelier de ilustração “O Senhor 
Sevéri”
No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Livro In-
fantil (Dia 2 de abril)
Dia 1 de abril às 10h00
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva recebeu a visita 
da Biblioteca Municipal de Sever do Vouga, representada pela 
narradora Sílvia Marques e pela ilustradora Sónia Pais, com a 
hora do conto e respetiva ilustração da obra “O Senhor Sevéri”, 
para um grupo de crianças do 1º ciclo da Escola EB 1 Espinho 2.
“O Senhor Sevéri”, lançado em junho de 2015, é a 1ª obra infan-
til sobre o mirtilo lançado em Portugal. 
“Com autoria de Cristina Sousa, ilustrações da severense Sónia 
Pais e revisão de Ana Margarida Ramos, o Senhor Sevéri é um 
cientista feliz que percorre o país de lés a lés, investigando de 
dia e escrevendo de noite…
O mirtilo foi, assim, apresentado às crianças de forma divertida 
e criativa, através do conto”. 
35 participantes

Cedência da sala polivalente – “Sessão de Es-
clarecimento sobre as Tarifas Especiais da 
Água da CME”
Dia 6 de abril, das 10h00 às 12h00
25 participantes

Cedência da sala polivalente - “Voluntariado 
é…”
Dia 14 de abril às 16h00
10 participantes

Onda Poética
Dia 21  de abril às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
Entrada livre e gratuita
35 participantes

Colóquio “Comunidade Luso brasileira: diálogo 
multisecular e multicultural numa língua co-
mum”
Dia 22 de abril às 16h00
O dia 22 de Abril, o dia em que, em 1500, Cabral avistou terra 
brasileira,  foi  oficialmente designado DIA DA COMUNIDADE 
LUSO-BRASILEIRA e tem inspirado comemorações anuais, so-

bretudo por iniciativa das grandes associações portuguesas do 
Brasil e dos Elos Clubes das comunidades lusíadas, nos dois 
países - ou seja, por parte da sociedade civil, contando, em re-
gra, com o alto patrocínio de entidades públicas.
É este o modelo que a AEMM se propôs continuar, promovendo 
em Espinho, em colaboração com o jornal “As Artes entre as 
Letras”, com o apoio da Câmara Municipal  e a participação de 
sua Excelência o Secretário de Estado das Comunidades Portu-
guesas, Mestre José Luís Carneiro,  um Colóquio sobre “Comuni-
dade Luso Brasileira: diálogo multisecular e multicultural numa 
língua comum”.
Conferencistas: Prof. Eugénio dos Santos, Prof Arnaldo Saraiva 
e Dr. Daniel Guerra
15h00 - O Colóquio foi antecedido pelo lançamento da Publica-
ção da AEMM “Entre Portuguesas” 2015 - homenagem a Maria 
Barroso
60 participantes

Espetáculo “A Fada Oriana na Floresta da Meni-
na do Mar” de “O Som do Algodão” 
(Comemorações do Dia Mundial do Livro)
Dia 23 de abril às 16h00
“Partindo das personagens do universo de Sophia de Mello 
Breyner Andresen (Fada Oriana, Menina do Mar, Cavaleiro da 
Dinamarca) abre-se a porta a encontros entre histórias aparen-
temente distantes. A premissa é tão simples como: o que acon-
teceria se o Rapaz de Bronze encontrasse a Fada Oriana no fun-
do do mar? Lado a lado com a narração teatralizada da história, 
a música é o seu cúmplice incessante. Da melodia sobressairá 
a apresentação das personagens e a seu convite constroem-se 
momentos de partilha e diversão, criando o ambiente propício 
para as aventuras e desventuras dos personagens. O Som do 
Algodão é o responsável por esta apresentação.”
Público-alvo: crianças dos 3 aos 12 anos e famílias
Lotação: 100 pessoas
Entradas: 3€ por pessoa
A venda das entradas será feita no dia, pelo grupo.
80 participantes

Sessão de apresentação do Prémio Literário 
Manuel Laranjeira
(Comemorações do Dia Mundial do Livro)
Dia 23 de abril às 15h00
O “Prémio Literário Manuel Laranjeira” é uma iniciativa orga-
nizada em conjunto pela Câmara Municipal de Espinho e pelo 
Agrupamento de escolas Dr. Manuel Laranjeira, com periodici-
dade bienal e que tem como finalidade incentivar, promover 
e divulgar a criação literária nos géneros de diário, carta ou 
texto ensaístico, homenageando o escritor Manuel Laranjeira. 
Serão admitidos a concurso exclusivamente textos inéditos, 
de autores com idade igual ou superior a 18 anos, escritos em 
português e de autoria única, cuja temática dos textos ficará 
ao critério dos participantes, mas terá de resultar sempre da 
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reflexão sobre um aspeto da atualidade.
Ao autor do texto premiado será atribuído um prémio pecuniá-
rio de 5.000,00€ (cinco mil euros).
Para mais informações deverão consultar a página da internet 
da Câmara Municipal de Espinho, a partir do dia 23 de Abril de 
2016, em www.cm-espinho.pt ou o blogue da Biblioteca Mu-
nicipal José Marmelo e Silva http://bibliotecamunicipalespinho.
blogspot.pt/.
25 participantes

Lançamento do livro “Palavras Reflexas, Tex-
tos Partidos” de Álvaro Martins
Dia 30 de abril às 15h00
A apresentação da obra esteve a cargo do Escritor António 
Sem.
45 participantes

Apresentação do livro “Herdeiros da Escravatu-
ra: Legado dos Contratados Cabo-Verdianos em São Tomé e 
Príncipe” de Luís Neves e Pedro Matos.
Dia 30 de abril às 17h00
A apresentação esteve a cargo do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira.
35 participantes

“Tricotar Histórias”
17 e 31 de Maio
Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras e memórias.
Público-alvo: População adulta/ sénior – até 15 participantes
10 participantes

Lançamento do livro “Perfume D’ Anjo” de José 
Alberto Sá
Dia 7 de maio às 15h00
A apresentação esteve a cargo do escritor António Sem.
85 participantes

Relembrando José Marmelo e Silva no seu 105º 
aniversário de nascimento
Dia 7 de maio às 15h00
Programa
• Momento musical por alunos da Academia de Música de Es-
pinho.
• Apresentação de um bailado por alunas da Escola de Ballet 
Isabel Lourenço. 
Leitura Dramatizada de textos da obra “Sedução” por um ator 
do TPE.
20 participantes

Inauguração da exposição de pintura “LATÍBU-
LOS” de Teresa Vasconcelos
Dia 14 de maio às 15h00
Inauguração da exposição no dia 14 de maio às 15h00.
A exposição esteve patente ao público de 14 a 31 de maio.
Maria Teresa Loureiro Vasconcelos Ferreira nasceu em Espinho 
a 10 de setembro de 1945.
Concluiu os cursos de Pintura, Cerâmica e Escultura da Escola 
de Artes Decorativas Soares dos Reis do Porto.
O seu campo preferido é a pintura e a cerâmica, onde formou 
um estilo próprio.
Está representada em várias coleções públicas e particulares 
no país e no estrangeiro, tendo também diplomas de participa-
ção em atividades artísticas.
100 visitantes

Maio – mês do coração “Encontros Improváveis 
- Yoga”
Dia 15 de maio às 10h30
Atividade dinamizada pela Divisão de Desporto da CME
25 participantes

Lançamento do livro infantil “Fifi e Fufu” de 
Laura Macedo
Dia 21 de maio às 15h00
A apresentação da obra esteve a cargo da Professora Cândida 
Ribeiro. A anteceder houve um momento musical por Augusto 
Canetas.
60 participantes

“Espinho noutros tempos – vivências e memó-
rias”
Dia 28 de maio às 15h00
Retrospetiva de Espinho em imagens.
80 participantes

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.
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Exposições
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Abril e Maio as exposições “E Vós, Tágides Minhas”, de Norber-
to Nunes e pintura Naïf de Maria Vilaça. A exposição de Mestre 
Norberto Nunes é uma obra plástica de rara beleza que evoca 
Camões, os Lusíadas e a mitologia, Fernando Pessoa e os he-
terónimos, os contos de Hans Christian Andersen e uma série 
fantástica de pinturas dedicadas aos livros e às livrarias. A pin-
tura de Maria Vilaça retrata as vivências em ambiente bucólico 
e citadino, com o pormenor muito peculiar da pintura Naïf.
Visitantes: 893

Seminários, Formações, Convénios, Encontros, 
Jornadas, Reuniões, Workshops e Espectáculos 
no FACE
Durante os meses de Abril e Maio realizaram-se no FACE as 
Jornadas em Movimento do Centro Social de Paramos, as come-
morações dos 70 anos das Tapeçarias Ferreira de Sá, o Semi-
nário Projecto Casi, os exames 2016 da Escola de Ballet Isabel 
Lourenço, as acções de formação da Iberogestão e da Edição 
Livro Directo, o evento Conservas ao Quadro, inserido no Dia 
Internacional dos Museus, o concerto do Orfeão de Espinho, 
o teatro de marionetas “Mãos de Sal”, a Onda Poética dedica à 
exposição “E Vós, Tágides Minhas”, e o aniversário da Liga dos 
Combatentes.
Participantes: 1032

PROMOÇÃO CULTURAL

O serviço de promoção cultural nos meses de Abril e Maio tra-
balhou na preparação, produção e organização do XX Encon-
tro Internacional Estátuas Vivas. Colaborou com a Cooperativa 
Nascente, Academia de Música de Espinho e com a Giselle Aca-
demia de Dança na preparação da peça de teatro “Grito do Mar”, 
levada à cena pelo Teatro Popular de Espinho. Apresentou em 
diversas ocasiões o teatro de sombras “Grãos de Areia”, inse-
rido nas actividades de serviço educativo do Museu Municipal 
de Espinho.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ação Social
Para além das atividades regulares no que respeita ao aten-
dimento, encaminhamento e acompanhamento de situações 
diversas, os serviços continuaram a dar prioridade ao processo 
de atualização das candidaturas a habitação social.
Foi solicitada a colaboração da DSBA para a realização de uma 
ação de sensibilização sobre as tarifas especiais do serviço de 
distribuição de água para o consumo público prestado aos uti-
lizadores finais domésticos do Município de Espinho, dirigida 
aos técnicos que realizam atendimento/acompanhamento so-
cial de indivíduos/famílias residentes no concelho.

Habitação Social
O atendimento e acompanhamento de proximidade e a articu-
lação interinstitucional continuam a ser uma aposta dos servi-
ços, com vista à promoção do bem-estar das populações e na 
tentativa de encontrar soluções conjuntas e partilhadas, com 
vista à resolução de diversas situações. 
No período em questão destaca-se a realização de uma ação 
de fiscalização por parte da EDP Distribuição, no Complexo 
Habitacional da Quinta, em Paramos, articulada quer com os 
serviços da CME quer com a PSP, tendo sido identificadas nove 
instalações sem contrato e nove situações de manipulação de 
equipamentos.
No âmbito do processo de Certificação Energética dos fogos de 
habitação social, no período em análise foram iniciados alguns 
processos com o acompanhamento dos serviços.

Comissão de Moradores do Complexo Habita-
cional da Quinta de Paramos
A Comissão de Moradores, com o apoio dos serviços, realizou 
algumas reuniões com o Contrato Local de Desenvolvimento 
Social (CLDS – 3G) ‘Espinho Vivo’ para partilha de experiências 
e participação na definição de estratégias de atuação, tendo 
sido também prestado apoio pelos serviços na preparação de 
uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, que decorreu no 
dia 28 de abril.

Hortas Comunitárias
As hortas comunitárias de Paramos continuam a merecer elo-
gios por parte da LIPOR e de todos aqueles que as visitam, 
tendo no período em questão sido assinado um novo acordo 
de utilização, referente a um talhão que entretanto ficou livre.
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Reuniões Interinstitucionais
No âmbito do CLDS 3G ‘Espinho Vivo’ foram realizadas reuniões 
nos diversos territórios para articulação interinstitucional das 
atividades a desenvolver. 
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção de Espinho, bem como nas reuniões do grupo 
de acompanhamento ao Plano Local de Saúde.

Banco Local de Voluntariado (BLV)
A iniciativa “Voluntariado é…” teve mais uma sessão no pas-
sado dia 14 de abril (“Voluntariado é… Associação de Socorros 
Mútuos S. Francisco de Assis de Anta”), com a presença de Tia-
go Couto, que partilhou com os cerca de trinta participantes a 
sua experiência de trabalho com o BLV, o processo de integra-
ção e enquadramento dos voluntários, as atividades desenvol-
vidas, entre outros aspetos de interesse.
Este evento pretendeu ser uma porta de entrada para novos/as 
voluntários/as através da divulgação do BLV.
Nos dias 11 e 12 de maio, o BLV esteve representado na X 
Feira das Profissões realizada pelo Centro Social de Paramos, 
onde participaram quatro voluntários, que, durante o evento, 
ajudaram os serviços na divulgação do banco.

Igualdade de Género
No período em análise, e no âmbito da elaboração do “Plano 
Municipal para a Promoção da Cidadania e Igualdade de Gé-
nero”, e após a aplicação do questionário online aos trabalha-
dores/as do município, o mesmo foi aplicado presencialmente 
aos/às trabalhadores/as que não tiveram acesso ao mesmo na 
versão online. 
Terminada a fase de aplicação dos questionários, foi realizada 
a análise e o tratamento estatístico dos mesmos.

Envelhecimento e Isolamento
Realizou-se no passado dia 10 de abril, no Salão Nobre da Pis-
cina Solário Atlântico, mais uma Festa da Primavera direciona-
da para a população sénior do concelho, que contou com cerca 
de quinhentos participantes e na qual não faltou muita anima-
ção, convívio e boa disposição.
No âmbito da programação de um conjunto de viagens para a 
população sénior do concelho, de 15 a 17 de abril realizou-se a 
viagem à Cantábria – Picos da Europa, que contou com trinta e 
sete participantes; e de 8 a 13 de maio, a viagem a Albufeira, 
que contou com a presença de trinta e oito participantes.
Os serviços iniciaram a atualização da base de dados municipal 
relativa à população sénior, contando para tal com a colabora-
ção de duas estagiárias do Curso de Marketing da Escola Dr. 
Manuel Gomes de Almeida.

Apoio à iniciativa “Acolhimento de Recoloca-
dos”
No âmbito da iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações 
(ACM) “Acolhimento de Recolocados”, a Paróquia de Espinho 

acolheu, no passado dia 25 de maio dois jovens da Eritreia, ten-
do os serviços prestado todo o apoio à iniciativa em questão.

Projeto Transporte de Munícipes para o 
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 327 utilizações.

Projeto Cuidar de Quem Cuida no Município de 
Espinho
Teve inicio no passado dia 20 de abril o terceiro Programa 
Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com De-
mência, no âmbito do projeto Cuidar de Quem Cuida.

Fóruns/Seminários/Ações de Formação
Os serviços asseguram presença nas seguintes iniciativas:
- Sessão de Lançamento do Projeto CuiDem, que decorreu no 
ICBAS.UP, no passado dia 15 de abril;
- Workshop “Envolvimento da Sociedade na Inovação Susten-
tável”, promovido pela CME no âmbito do projeto CASI, no dia 
18 de abril;
- Seminário “Intervenção Comunitária- Novas Formas de Inclu-
são”, promovido pelo Centro Social de Paramos, no passado dia 
6 de maio, no âmbito da campanha “Doe Movimento à Saúde 
Pública”;
- Ação de formação “Mindfulness, Estratégias de Redução e 
Intervenção no Stress e na Ansiedade”, promovido pela EAPN/
Aveiro, no passado dia 6 de maio;
- Seminário “Terceira Idade - As Exigências da Longevidade”, 
promovido pelo Centro Social de Paramos, no passado dia 20 
de maio;
- 2.º Fórum Social – Conferências de Gaia, promovido pela Câ-
mara Municipal de Vila Nova de Gaia e pelo Jornal de Noticias, e 
que decorreu no passado 23 de maio.

Sistema de Gestão da Qualidade
Os serviços continuaram a trabalhar no processo para certifica-
ção de qualidade, com a realização de reuniões regulares e ten-
do assegurado presença na ação de formação de “Auditorias”, 
realizado no passado dia 18 de abril.
No dia 19 de maio, o processo “Ação Social” foi auditado em 
sede de auditoria interna. 

Programa Rede Social
No passado dia 8 de abril realizou-se uma reunião do Grupo 
de Trabalho “Sem Abrigo”, que teve como objetivo preparar o 
protocolo de parceria para a implementação do Núcleo de Pla-

neamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho.
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, 
foram realizados os seguintes eventos:

NAVE POLIVALENTE

Em abril de 2016, foram realizados 66 jogos oficias, dos quais 
23 na modalidade de andebol, 4 futsal, 3 ténis de mesa e 36 
jogos de voleibol. Realizaram-se ainda os seguintes eventos:

Congresso Nacional PSD 
1, 2 e 3 abril de 2016
Decorreu na Nave Polivalente de Espinho o 36º Congresso Na-
cional do PSD. Este evento potenciou a visita de mais de 3.000 
participantes ao concelho de 1 a 3 de abril.
O presidente da Câmara Municipal de Espinho – Dr. Pinto Mo-
reira, no seu discurso de abertura do Congresso Nacional na 
qualidade de Presidente de Câmara do município anfitrião, 
mediatizou as valências e capacidades de Espinho num evento 
coberto por todos os canais nacionais de comunicação social 
de todas as áreas.

Campeonato Nacional APAM de Viet Vo 
17 abril de 2016
No passado dia 27 de abril decorreu mais um Campeonato Na-
cional de Viet Vo Dao com organização da Associação Portu-
guesa de Artes Marciais (APAM). Como vem sendo hábito, esta 
atividade contou uma vez mais com o apoio da Câmara Munici-
pal de Espinho.

5º Torneio de Divulgação da ARBA - Badmínton 
NGD 
25 abril de 2016
Decorreu no passado dia 25 de abril de 2016 o “5º Torneio de 
Divulgação da ARBA”, com organização conjunta entre a NGD 
e a Associação regional de Badmínton de Aveiro. Esta prova 
coutou a participação de 38 atletas provenientes de todos os 
Clubes Inscritos pela ARBA na Federação Portuguesa de Bad-
minton (NGD, AAE, AMRCT, CA, CCRM), com Escolas e Formação 
em Badmínton

Desporto Escolar –Badminton
Divisão de Desporto – Nave Polivalente / Pavilhão Napoleão 
Guerra
27 abril de 2016
A direção regional de educação do norte, concretizou em parce-
ria com a Novasemente Grupo Desportivo, mais uma campanha 
no âmbito do desporto escolar, desta feita na modalidade de 
badminton.

Estágio Internacional de Viet Vo Dao - Homena-
gem a Mestre Tran Huu Ha 
14 maio de 2016 No passado dia 14 de Maio que a Associação 
Portuguesa de Artes Marciais (APAM) organizou o estágio-ho-
menagem a Mestre Tran-Huu-Ha, que assinalou os 12 anos do 
seu desaparecimento físico. Mestre Tran-Huu-Ha foi o introdu-
tor do Viet-Vo-Dao em Portugal e mestre direto dos atuais di-
retores nacionais de Viet-Vo-Dao: Mestre Carlos Santos, diretor 
técnico nacional de Viet-Vo-Dao) e Mestre Carlos Tavares, vice-
-diretor técnico nacional de Viet-Vo Dao e diretor técnico na-
cional de Tai Chi Dao/Viet Tai Chi). Mestre Tran-Huu-Ha nasceu 
em Dong Hoi, província de Quang Bin no Vietname, em 1939. 
Há 12 anos, em 2004, na noite de 14 para 15 de Maio, perto 
de completar 65 anos, morre em Lille, França. Tratando-se de 
um estágio-homenagem, todas as técnicas abordadas tiveram 
como origem técnica introduzidas por mestre Tran-Huu-Ha. As-
sim, vários temas foram abordados, tais como Quyens (sequen-
cias predefinidas de movimentos que devem ser executados 
de forma a simular um combate com um adversário imaginário) 
e a arma tradicional vietnamita bastão longo (bong-phap). No 
passado dia 14 a memória de mestre Tran-Huu-Há foi solene-
mente evocada através de uma singela cerimónia. No final, era 
clara a satisfação de todos os intervenientes no evento, desde 
a direção técnica do Viet-Vo-Dao Portugal, assim como os cerca 
de 60 praticantes que se entregaram de forma abnegada ao 
estudo desta arte marcial vietnamita.

Encontro de Benjamins e Infantis AGN / AAE – 
Ginástica Rítmica 
14 maio de 2016
No dia 14 de Maio 2016, realizou-se na Nave Polivalente de 
Espinho o “Encontro de Benjamins e Infantis de Ginástica Rít-
mica”, cuja organização esteve a cargo da Associação de Ginás-
tica do Norte (A.G.N.) e da Associação Académica de Espinho 
(A.A.E), contando como o habitual apoio da Camara Municipal 
de Espinho. Neste evento, estiveram presentes trinta e três gi-
nastas de Aveiro, Ílhavo, Maia, Santo Tirso e Espinho, ginastas 
com idade até aos dez anos, em início de formação.

Torneio de Malmequeres AGN / AAE – Ginástica 
Rítmica 
28 maio de 2016
No passado dia 28 de Maio, a Nave Polivalente recebeu mais 
uma competição da Associação de Ginástica do Norte (A.G.N.) 
em parceria com Associação Académica de Espinho (A.A.E), 
contando uma vez mais com o apoio da Camara Municipal de 
Espinho. No Torneio dos Malmequeres estiveram presentes 
noventa e duas ginastas de Aveiro, Portimão, Santo Tirso, Maia 
e Espinho.
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Clubes utilizadores da Nave Polivalente
NovaSemente G.D. 
 - Esgrima
 - Halterofilismo
 - Ginástica de Manutenção
 - Badmínton
S. C. Espinho
 - Voleibol Formação
 - Voleibol Seniores
 - Andebol
A. A. Espinho
 - Ginástica Rítmica
 - Andebol
 - Badmínton
 - Voleibol
Coro Amigos da Música 
 - Coro
Núcleo de Montanha 
 - Escalada
C.A.T.M.E. 
 - Ténis de Mesa
Espinho em Forma 
 - Caminhada / Ginástica de Manutenção
Sporting Clube Silvalde 
 - Futsal
Academia Maia/Brenha 
 - Voleibol Formação
Clube Voleibol de Espinho
 - Voleibol
C.C.D. “Os Mochos”
 - Voleibol

C.C.D. C.M. Espinho
 - Futsal
Aero Clube da costa Verde 
 - Aeromodelismo 
Policia de Segurança Pública
 - Futsal

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 23 jogos
Futsal - 4 jogos
Voleibol - 36  jogos
Ténis de Mesa - 3 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

Qualificativa Campeonato Nacional de Ginásti-
ca Rítmica A.A.E. 
1, 2 e 3 abril de 2016

Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.
NovaSemente G.D. 
 - Esgrima
 - Futsal
 - Ginástica de Manutenção
S. C. Espinho
 - Andebol
A. A. Espinho
 - Andebol
Policia de Segurança Pública
 - Futsal

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 8 jogos
Futsal - 19 jogos
Voleibol - 0 jogos

TURISMO E 
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DIA DA MÃE | “A MAMÃ MAIS LINDA E CHEIRO-
SA”
Para comemorar o Dia da Mãe, o Turismo realizou uma iniciativa 
que teve como objetivo, promover o comércio local nomeada-
mente as perfumarias, numa data em que é propícia a venda 
dos produtos que comercializam e ao mesmo tempo intensifi-
car as vendas do sector. Por outro lado pretendeu-se dinamizar 
a Loja Interativa do Turismo, enquanto espaço de promoção 
dos agentes económicos locais.

Durante a  iniciativa “A Mamã mais Linda e Cheirosa”, as per-
fumarias associadas, Perfume Arte, Lélia e Cristina, para além 
dos descontos especiais, presentearam as mães com diversas 
ofertas (maquilhagens, cremes de corpo, de rosto e de mãos, 
bolsas porta cosmético, bolsinhas com vários produtos de en-
saio, e outras).

Durante uma semana, estas casas tiveram os sues produtos 
expostos na LIT.
No final desta iniciativa, o balanço foi bastante positivo para as 
três associadas, que viram aumentar as vendas e a afluência 
nos seus espaços.
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 FÓRUM DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO EM 
ESPINHO
O Município de Espinho promoveu um encontro, para debater 
o tema do Turismo, criando a oportunidade para apresentação 
de resultados e projeção do futuro, partilhando a estratégia e 
a troca de ideias.

O objetivo desta iniciativa foi que esta servisse como motiva-
dor para um trabalho integrado, voltado para o desenvolvimen-
to do Turismo na Cidade.

A abertura do encontro, ficou a cargo de Vicente Pinto, Vice-
-Presidente e Vereador com o Pelouro do Turismo, que fez uma 
apresentação de resultados e estratégia para o turismo.

O segundo painel contou com a presença dos agentes locais: 
Manuel Violas, Presidente do Grupo Solverde, Helder Couto, 
Diretor do Praiagolfe Hotel e Nunes da Silva, Presidente da As-
sociação Viver Espinho.

A Oferta Formativa, foi o assunto apresentado por Ana Moreira, 
Diretora do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira; José 
Ilídio Sá, Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 
de Almeida e Américo Costa, Diretor da ESPE – Escola Profissio-
nal de Espinho.

Guy Viseu, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho, 
encerrou o evento com o tema - PDM como alavanca para o 
desenvolvimento turístico.

Espinho Surf Destination 2016
Foi apresentado no dia 12 de Abril, no salão nobre da Câmara 
Municipal de Espinho, a terceira edição do Espinho Surf Desti-
nation, um evento que pretende reforçar a posição da cidade 
como destino privilegiado para a prática do surf e atividades li-
gadas ao mar e ainda dinamizar a economia local, aproveitando 
as diversas sinergias de proximidade à cidade do Porto.
O Espinho Surf Destination 2016 inicia-se com a finalíssima 
do Circuito de Surf do Norte, continua com uma Skate Total 
Experience (FingerBoards, com a YellowWood), segue com o 
Campeonato Nacional de Bodyboard Masters e a finalíssima 
do Circuito de Bodyboard do Norte, para terminar com o Surf 
Pro Espinho, a segunda etapa do Circuito Europeu de Surf Pro 
Junior da World Surf League. 
Pelo meio há ainda espaço para um workshop de Kinesiologia, 
uma formação do Instituto de Socorros a Náufragos, através 
do projecto Surf Salva, workshops de Tow In e Tow Out (surf 
assistido com motas de água) e inúmeras actividades paralelas 
ao longo de todo o evento.
Esta apresentação, repleta de muito público atento, foi coa-
presentada pelo presidente da Federação Portuguesa de Surf, 
João Aranha, e pelo vice-presidente da Câmara Municipal de 
Espinho, Vicente Pinto.

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A Divisão de Educação e Juventude continuou a trabalhar no 
processo para certificação de qualidade.
Neste sentido, no período em análise, foram realizadas várias 
reuniões de trabalho, formação, auditoria interna, bem como 
produzida diversa documentação no âmbito da implementação 
deste sistema.

UNIVERSIDADE JÚNIOR 2016 | ENCONTRO DE 
AUTARQUIAS
No dia 1 de abril o município de Espinho, representado pela Di-
visão de Educação e Juventude, esteve presente numa sessão, 
no edifício da Reitoria da Universidade do Porto, dedicada aos 
organismos autárquicos, atuais ou potenciais parceiros do Pro-
jeto Universidade Júnior. Neste encontro foi abordado o impac-
to da U.Jr. a nível local, nomeadamente através da intervenção 
de responsáveis municipais, e explicitada a forma de execução 
do programa, bem como os conteúdos temáticos da Edição de 
2016. Finalmente, foram tratadas questões relacionadas com 
procedimentos de inscrição, informação organizativa e outros 
tópicos de interesse para todos os que já são (como o é o caso 
do município de Espinho) ou queiram ser parceiros desta ini-
ciativa.

REUNIÃO REDE DE OFERTA EDUCATIVA/FORMA-
TIVA 2016/2017 | 13 DE ABRIL
Participação da Divisão de Educação e Juventude, juntamen-
te com os agrupamentos de escolas e escolas profissionais do 
concelho, em encontro promovido pela DGEstE-DSRN, para to-
mada de conhecimento das diretrizes para definição de oferta 
educativa/formativa para o ano letivo 2016/2017. 

COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESPANHOL DE 
18 A 22 DE ABRIL
De 18 a 22 de abril decorreu em Espinho a Semana Cultural Es-
panhola, promovida pelo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira e que contou com várias atividades que tiveram lu-
gar nas escolas e em diversos locais da cidade.
O município colaborou com a iniciativa, nomeadamente na im-
pressão de cartazes do evento e na impressão do programa do 
espetáculo no Centro Multimeios.
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AEMGA – RUMOS | 06 DE MAIO 
Participação da Divisão de Educação e Juventude na atividade 
“Rumos” do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Al-
meida.
Na iniciativa o agrupamento de escolas efetua uma mostra da 
sua oferta educativa.

ESCOLA PROFISSIONAL DE ESPINHO | 07 DE 
MAIO 
Participação da Divisão de Educação e Juventude em ativida-
de da Escola Profissional de Espinho, que teve lugar no Centro 
Multimeios.

BIOBLITZ SERRALVES | 09 A 13 DE MAIO 
De 09 a 13 de maio decorreu em Serralves um evento deno-
minado “BioBlitz Serralves “ que teve como objetivo encontrar 
e identificar o maior número de espécies, numa área específi-
ca, ao longo de um curto período de tempo, funcionando como 
uma inventariação biológica. Difere de outro inventário cientí-
fico na medida em que no mesmo podem participar - além de 
cientistas - voluntários, famílias, alunos, professores e outros 
membros da comunidade.
O município colaborou com a iniciativa, em articulação com a 
Lipor, convidando todas as escolas a participarem.
Assim, durante a semana que decorreu o evento, tivemos a 
participação de 14 turmas das escolas públicas do concelho 
abrangendo um total de 315 alunos.

CENTRO SOCIAL DE PARAMOS – FEIRA DAS PRO-
FISSÕES | 11 DE MAIO 
Participação da Divisão de Educação e Juventude na atividade 
“Feira das profissões” do Centro Social de Paramos, que teve 
lugar no Centro Multimeios.

AEMGA – CHÁ DE ARTES E LETRAS | 12 DE MAIO 
Participação da Divisão de Educação e Juventude na atividade 
“Chá de Artes e Letras” do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida.
Na iniciativa o agrupamento de escolas efetuou uma mostra de 
atividades organizadas pelo serviço de biblioteca escolar.

VIAGEM FINALISTAS 1.º CICLO ENSINO BÁSICO – 
JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA | 25 MAIO
No dia 25 de maio, a Divisão de Educação e Juventude realizou 
a habitual visita dos alunos finalistas do 4.º ano das escolas do 
concelho ao Jardim Zoológico de Lisboa.
A iniciativa envolveu cerca de 305 crianças e 45 adultos, entre 
os quais professores, assistentes operacionais, colaboradores 
do município, imprensa, Cruz Vermelha, FCAPE, o Presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira, o Vice-
-Presidente, Dr. Vicente Pinto e ainda Presidentes de Junta do 
concelho.

O município ofereceu a todas as crianças uma t-shirt, um boné 
e o almoço volante.
Os alunos puderam ainda disfrutar do espetáculo na Baía dos 
Golfinhos e de uma viagem no teleférico onde foi possível con-
templar toda a área do jardim zoológico.
O município, consciente da importância de fomentar novas ex-
periências às gerações vindouras, proporcionou um dia memo-
rável para todas as crianças presentes.

DIA DA MÃE – PROJETO “PROMOVER O SUCES-
SO”
No âmbito do projeto “Promover o Sucesso”, a ADCE com o 
apoio da DEJ, organizou a atividade do Dia da Mãe no largo da 
Câmara Municipal de Espinho e no Parque João de Deus.
Um conjunto de atividades destinadas aos alunos do pré-esco-
lar, 1.º ciclo do EB do concelho e mães como forma de comemo-
ração do dia festivo. Atividades que comtemplavam um insuflá-
vel, aula de zumba “mães e filhos”, pinturas faciais, modelagem 
de balões, moldura de afetos e decorar “a minha árvore”.
O objetivo geral da atividade foi no sentido de estreitar a re-
lação família – escola – comunidade; promover o envolvimento 
lúdico e pedagógico; incentivar à criatividade e individualidade 
de cada criança e ao envolvimento da mãe com a mesma; pro-
mover a proximidade da família á instituição escola; valorizar 
o papel, importância e o conceito da estrutura familiar junto 
da escola; incentivar à partilha e interajuda entre os iguais; 
promover informação que contribui para o sucesso educativo; 
proximidade da escola à família e à comunidade em geral e 
educação para o lazer.

FÓRUM DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO EM
ESPINHO
O município promoveu encontro para debater o tema do Tu-
rismo, criando a oportunidade para apresentar os resultados e 
projetar o futuro, partilhando a estratégica e a troca de ideias.
O objetivo desta iniciativa é que o evento sirva como motivador 
para um trabalho integrado voltado para o desenvolvimento do 
Turismo na Cidade.
A DEJ colaborou nesta ação, contactando todas as entidades lo-
cais de educação e na recolha da oferta formativa no concelho.
A sessão teve início com a intervenção do Dr. Vicente Pinto, 
Vice-presidente do município e Vereador com o Pelouro do Tu-
rismo.
As intervenções dos agentes locais ficaram a cargo do Presi-
dente do Grupo Solverde – Dr. Manuel Violas, Diretor do Praia-
golfe Hotel – Dr. Hélder Couto e Presidente da Associação Viver 
Espinho – Major Nunes da Silva.
Em nome da oferta formativa do concelho, o painel do fórum 
contou com as intervenções da Dr.ª Ana Moreira – Diretora do 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Dr. José Ilídio 
Sá – Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida e Dr. Américo Costa – Diretor da Escola Profissional de 
Espinho.
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Para finalizar, foi abordado o tema “PDM como Alavanca para o 
Desenvolvimento Turístico”, com intervenção do Eng.º Guy Vi-
seu – Presidente da Assembleia Municipal de Espinho. 

PROJETO “VAZIO VISÍVEL” | FESTA DE ENCER-
RAMENTO DA SEMANA DAS ARTES
O projeto “Vazio Visível” é um projeto de exposição e dinami-
zação cultural atento aos novos paradigmas de utilização de 
espaços públicos, mantendo a identificação do Mercado Diário 
de Espinho como referência fundamental.
Para a festa de encerramento da Semana das Artes, a Escola 
Secundária Dr. Manuel Laranjeira contou com o apoio da DEJ 
para solicitar prolongamento de horário no Mercado Municipal 

para exposição de trabalhos e festa final.

INDICADORES GERAIS DOS ALUNOS NO ANO 
LECTIVO 2015/2016 | DIARIAMENTE

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 252

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 646

Alunos inscritos nas AEC: 464

Refeições Servidas: 671

 • Alunos com Escalão A – Refeições: 256

 • Alunos com Escalão B – Refeições: 90

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 205

Alunos com Transporte Escolar: 340

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 334

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 603

Alunos inscritos nas AEC: 469

Refeições Servidas: 744

 • Alunos com Escalão A – Refeições: 223

 • Alunos com Escalão B – Refeições: 116

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 238

Alunos com Transporte Escolar: 282

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: 

Licenciamento Zero

 Estabelecimento: 13

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 30

 Alojamento Local: 3

PROCESSOS LICENCIAMENTO: 31

 N.o de requerimentos em processos licenciamento:  251

Processos de certidões / Cópias: 71

N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO):  239

 Atendimentos: 74

 Obras particulares: 165

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 12

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 25

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 47

OUTROS

Alteração da plataforma e respetivos procedimentos de trami-

tação dos processos da DOPL e implementação do SGQ.
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença na sessão solene do 23º Aniversário de Elevação 
de Anta a Vila, no auditório da Academia de Música de Espi-
nho.

- Presença na missa e romagem ao cemitério, no âmbito do 
23º Aniversário de Elevação de Anta a Vila, na Igreja Matriz 
de Anta.

- Presença na final do Jogo de Futebol - S.C.Espinho X Ol. Bair-
ro, no Estádio Comendador Manuel Violas.

REPRESENTAÇÕES

- Representação na abertura das XI Jornadas de Urologia - Me-
dicina Geral realizadas Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na Vigília do Agrupamento de Escuteiros São 
Martinho Anta, na Igreja Paroquial de Anta.

- Representação na inauguração da “Mostra’16”, no Porto.

- Representação nas Promessas do Agrupamento de Escutei-
ros São Martinho Anta, na Igreja Paroquial de Anta.

- Representação na “Noite de fados e Jantar Tradicional” no 
Rancho Folclórico dos Altos Céus.

PRESENÇAS

- Presença na viagem com grupo sénior do concelho, à região 
da Cantábria e Picos da Europa, no âmbito do programa SÉ-
NIORES+55.

- Presença no “Jantar é Festa” da Cooperativa Nascente, reali-
zado no Centro Luso Venezolano.

- Presença na Sessão Solene Comemorativa do 127º Aniver-
sário da Independência de Espinho, na Junta de Freguesia de 
Espinho.

- Presença no Jogo da Taça de Portugal, em Lisboa.

- Presença na abertura das “Comemorações Jubilares”, na Igre-
ja Matriz de Espinho.

- Presença no passeio de finalistas do Ensino Básico das Esco-
las do Concelho, ao Jardim Zoológico de Lisboa.

- Presença no jantar de gala do “Congresso Internacional PPE-
PPD, no Casino Espinho.

- Presença na “Eucaristia e Procissão do Corpo de Deus”, na 
Capela de São Pedro.

- Presença na foto com a equipa campeã de Futebol Popular 
da época 2015/16, nos paços do Concelho.

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Representação nas Jornadas CSP em Movimento “Novas For-
mas de Inclusão”, realizadas no FACE.

- Representação na sessão de apresentação do livro “Perfume 
D’Anjo”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação no “44º Aniversário Magos Futebol Clube de 
Anta”, na Igreja Matriz de Anta.

- Representação na “X Edição Feira das Profissões” organi-
zada pelo Centro Social de Paramos no Centro Multimeios de 
Espinho.

- Representação no “90º Aniversário do Núcleo Espinho - Liga 
dos Combatentes”, no Largo dos Combatentes.

- Representação no “Dia Internacional dos Museus”, realizado 
no FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

- Representação na “X Edição da Caminhada da Família”, orga-
nizada pelo Centro social de Paramos.

- Representação no 15º Aniversário da Associação Social de 
Desenvolvimento da Vila de Anta, na Igreja Paroquial Anta.

- Representação no debate “Exames, Rankings, Sucesso Esco-
lar - (Des) Enganos”, na Escola Secundária Manuel Laranjeira.

- Representação nas “Jornadas do Centro Social de Paramos”, 
no FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

- Representação no projeto “Nós e os Outros”; - Espinho 2, na 
Escola Secundária Gomes de Almeida.

- Representação no “Circuito Surf do Norte - Espinho Surf Des-
tination”, na Praia da Rua 23.

- Representação no lançamento do Livro “A Fifi e o Fufu”;, na 
Biblioteca Municipal José Marmeloe Silva.

- Representação no Concerto de Abertura ”Viagens”, realizado 
no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no “Circuito Surf do Norte - Espinho Surf Des-
tination” na Praia da Rua 23.

- Representação na sessão solene de abertura do Congresso 
Internacional PPEPPD, realizado no Hotel Solverde.

- Representação na 2ª Conferência de Gaia &quot;Fórum 
Social&quot;, em Vila Nova de Gaia.

- Representação na reunião “Arte Xávega”, em Lisboa.

- Representação na homenagem aos sportinguistas Filipe 
Vitó e Miguel Maia, no Hotel PraiaGolfe.

- Representação no “Vazio Visível”, no Mercado Municipal de 
Espinho.

- Representação no “Espinho noutros tempos- Vivências e 
memórias”, realizado na Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Ação Administrativa comun sob a forma ordinária para conde-
nação em indemnização e juros à taxa legal
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Contruções, S.A. 
Valor: €=285.050,85
Concretizado o julgamento e apreentadas alegações escritas, 
o processo aguarda a emissão de sentença.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Ação administrativa especial para anulação de despacho do 
Sr. Vice-Presidente da Câmara e condenação na prática de 
acto devido.
Autor: Antonio da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Valor: €=50.000,00
O processo teve alteração de mandatário do autor.
Mantém-se a aguardar 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: Municipio de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel 
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa 
Sousa
Valor: €=253,726,13
Concretizado o julgamento foi proferido acordão que julgou a 
acção parcialmente procedente decidindo:

A) Anular os actos impugnados da autoria do Sr. Vereador e 
Vice-Presidente do Executivo Camarário do Réu Municipio 

de Espinho, proferidos em 29 de maio de 2008 e em  23 de 
junho de  2008, que respectivamente deferiu com condicio-
nantes e indeferiu a pretensão da autora, Pedro Correia  & 
Quarenta, Lda que formulou ao Réu Município de Espinho, em 
6 de março de 2008, Relativamente ao projecto de constru-
ção/implantação de um apoio de praia simples (AS), na  Praia 
da Baía, em Espinho e, em consequência;

Condenar o Réu, Município de ESpinho, a deferir o licenci-
manto do projecto de arquitectura pretendido pela autora, 
prosseguindo o respectivo procedimenbto administrativo 
na apreciação dos respectivos projectos de especialidades 
necessários à referida implantação/construção do apoio de 
praia simples (AS) em causa;

Julgar, parcialmente procedente, por parcialmente provado, 
os pedidos de indemnização formulados pelos autores e, em 
consequência, condenar o Réu Município de Espinho a pagar 
à autora, Pedro Correia  & Quarenta, Lda, a importância de € 
60.720,00, e juros de mora, à mesma autora, Pedro Correia  
& Quarenta, Lda a quantia de € 160.125,00, correspondente 
aos lucros líquidos positivos que esta mesma autora deixou 
de auferir desde 1 de outubro de 2008 até à presente data 
e a importância mensal de € 1.750,00 a partir de 16 de maio 
do corrente ano de 2016 até à data em que o Réu Município 
comunique à mesma autora o prosseguimento do procedi-
mento administrativo nos termos do dispositivo desta sen-
tença/acordão; ao autor Pedro Nuno Zenha de Castro Correia, 
a importância total de € 25.000,00.

Absolver os Réus particulares, Rolando Nunes de Sousa, Isa-
bel Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho Costa Sousa, 
dos pedidos contra si formulados pelos autores.

Decorre prazo para a apresentação de recurso para o Tribunal 
Central Administrativo Norte, cujas alegações estão a ser 
preparadas. 

PROCESSOS 
JUDICIAIS
Informação à Assembleia Municipal, de acordo 
com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais  
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro

ACTUALIZADA EM 31 DE MAIO ‘16



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;
As partes foram notificadas para juntar aos autos os supor-
tes informáticos das peças processuais apresentadas em 
formato editável.

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 os seus meios probatórios. 
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;
O Município de Espinho foi notificado da não admissão do 
recurso interposto para o Supremo Tribunal Administrativo.

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

Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autor: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do acórdão proferido pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte o qual nega provimento ao 
recurso, pelo que mantém a decisão recorrida. O Município foi 
notificado das custas de parte no processo.

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 a prolação da sentença.

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado de despacho onde o Tribunal se 
pronuncia acerca dos requerimentos probatórios apresenta-
dos. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Actos 
Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para remeter os suportes infor-
máticos das peças processuais apresentadas. Aguarda ulterior 
tramitação processual.

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do dia designado para a realização 
da audiência prévia.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do despacho da Mª Juiz que indefe-
re o pedido do Réu de declarar não escrita a matéria vertida 
nos artigos 2º a 23º da réplica. Aguarda ulterior tramitação 
processual.

Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Actos 
Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos 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 aguarda a remessa à conta.

Processo nº 1224/14.9BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas do deferimento do pedido de pror-
rogação da suspensão da instância pelo período de 30 dias.

Processo nº 503/15.2BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município foi notificado do Despacho Saneador-Sentença, 
o qual declara improcedente a ação interposta pela Autora, 
absolvendo-o da instância. O Município apresentou nota justi-
ficativa e discriminativa de custas de parte.

Processo nº 787/15.6BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
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Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município foi notificado do parecer do Ministério Público.

Processo nº 323/16.7BEAVR
Ação Administrativa
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas
Réu: Câmara Municipal de Espinho
O Município apresentou contestação. Aguarda ulterior trami-
tação processual.

(TRIBUNAIS JUDICIAIS) 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 sus-
pensa com a condição de pagamento dos montantes do pedi-
do de indemnização civil, no mesmo período da suspensão.

Processo n.º 100/16.5T8ESP
Ação de Processo Comum;
Autor: Município de Espinho
Réu: Allianz Portugal, S.A;
As partes transigiram. Aguarda remessa à conta.

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 Município foi notificado do Despacho Saneador. Aguarda 
marcação da audiência final.

Processo n.º 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da remessa dos autos ao Supremo 
Tribunal Administrativo.

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
As partes transigiram. Aguarda remessa à conta.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

Processo nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
Aguarda decisão da Autoridade Administrativa.

Processo nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.
Processo nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSOS-CRIME

Processo nº 244/15.0PAESP
Ministério Público – Espinho - DIAP – Secção Única
Inquérito
O Município requereu a sua constituição como assistente.

Processo nº 960/15.7PAESP
Ministério Público – Unidade Central
Inquérito
Notificado para o efeito, o Município requereu a sua consti-
tuição como assistente.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS
 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Marca Nacional nº 536908
O Município foi notificado da procedência da reclamação e 
do consequente indeferimento do pedido de registo pela 
sociedade requerente.
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