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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  Junho de 2017

Caras e caros vogais,

Está em curso a execução de um plano e um conjunto de obras 

que vão melhorar as infraestruturas básicas no Município de 

Espinho.

Os trabalhos decorrem em bom ritmo e estarão na sua maioria 

concluídas este Verão.

Refiro-me concretamente à rede de drenagem de águas re-

siduais domésticas(saneamento) e ramais domiciliários no lu-

gar da Praia na Freguesia de Paramos. Numa segunda fase a 

instalação da rede de drenagem alarga-se a toda a Praia de 

Paramos, mais 100 metros de saneamento. Um investimento 

na ordem dos 160 mil euros para servir todo o núcleo popula-

cional do Lugar da Praia.

A Câmara Municipal de Espinho está também a completar o 

saneamento na freguesia de Anta-Guetim.

Na zona de Aldeia Nova  está a ser concluído o ramal de liga-

ção à rede de drenagem, a criação de um emissário e estação 

elevatória que assegure a correta circulação de efluentes. São 

mais de 1640 pessoas que constituem o aglomerado que vai 

beneficiar desta obra.

Com um prazo de execução de dois meses e num investimento 

de 278 mil euros a União de Freguesias de Anta-Guetim está 

a ser também contemplada com obras de saneamento e arrua-

mentos na Rua dos Pedregais, no lugar de Bouços em Guetim 

e novo pavimento nas ruas adjacentes.

Para além das verbas transferidas para cada uma dasJuntas de 

Freguesia, no âmbito dos contratos interadministrativos para 

requalificação e pavimentação de ruas, a Câmara Municipal in-

vestiu diretamente cerca de 600 mil euros  na requalificação 

da Rua das Mimosas, Rua da Capela dos Altos Céus em Anta, 

Rua da Lavoura, Rua 38, Travessa do Monte Lírio e Rua Pro-

fessor Dias Afonso.

Em Silvalde, no Bairro Piscatório está em curso a requalifica-

ção do espaço público e da Rua da Senhora do Mar. O projeto 

inclui a requalificação do arruamento e passeios, substituição 

da iluminação pública, sinalização vertical e horizontal e plan-

tação de árvores em caldeira.

Na cidade de Espinho estão já concluídos trabalhos de embe-

lezamento de ruas e jardins com a plantação de 120 árvores 

na Avenida 32 em ambos os sentidos da via.

Caras e caros vogais,

Permitam-me destacar um arrojado Programa de Requalifica-

ção de Espaços Desportivos, num investimento de cerca de 

700 mil euros para arrelvamento e construção de bancadas 

num conjunto de equipamentos desportivos em todas as fre-

guesias do concelho, designadamente o campo de futebol 

de Guetim, Complexo da Quinta em Paramos, Parque Américo 

Magano, Campo da Seara em Silvalde, Campo de Cassufas e 
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construção de dois parques infantis na Praia de Paramos e no 

Complexo Habitacional da Quinta de Paramos.

A Câmara Municipal chegou também a acordo com o Spor-

ting de Espinho para a construção de um Estádio Municipal, a 

inscrever em verbas do próximo orçamento municipal e para 

iniciar-se no próximo ano e queserá edificado nos terrenos 

contíguos à Nave Desportiva Polivalente.

Permitam-me destacar ainda o sucesso dos eventos que são 

já uma marca de Espinho. Refiro-me ao Programa da Semana 

Santa que nas diversas manifestações religiosas do calendá-

rio de atividades chamaram a Espinho milhares de pessoas. 

Um excelente cartaz para a nossa hotelaria, para a nossa eco-

nomia local e para Espinho como destino de Turismo Religioso.

Depois do sucesso das anteriores edições, a Câmara Municipal 

de Espinho aposta em força mais uma vez no evento “Espinho 

Surf  Destination. Uma marca que pretende reforçar a posição 

da cidade e da onda de Espinho como destino privilegiado para 

atividades ligadas à praia e ao mar. Uma alavanca para a eco-

nomia local, para o turismo, aproveitando diversas sinergias 

de proximidade à cidade do Porto.

E a propósito, termino esta mensagem aos meus companheiros 

de Assembleia Municipal, desejando a todos e às suas famílias 

umas merecidas e tranquilas férias de Verão, de preferência 

nos nossos magníficos equipamentos municipais e nas praias 

do nosso bonito e singular território do concelho de Espinho.

Bem hajam e boas férias para todos!

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Estádio Municipal será uma realidade
A Câmara Municipal Espinho anunciou a construção do 

Estádio Municipal

A Câmara Municipal Espinho anunciou  que irá avançar com a constru-
ção do Estádio Municipal e informou que as verbas serão inscritas no 
orçamento municipal para o próximo ano 2018.

O anúncio foi efetuado em conferência de imprensa realizada no Sa-
lão Nobre da Câmara Municipal de Espinho com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira acompanhado 
pelo Presidente da direção do S.C. Espinho, Bernardo Gomes de Al-
meida.

A Câmara Municipal de Espinho e o Sporting Clube de Espinho che-

O Surf regressa a Espinho
Espinho reforça posição no mapa dos novos destinos de 
surf europeu - Espinho Surf Destination

Depois do sucesso das anteriores edições, a Câmara Municipal de Espi-
nho apresenta a edição 2017 do Espinho Surf Destination.

O programa oficial da edição de 2017 do Espinho Surf Destination foi 
apresentado ao público na Câmara Municipal de Espinho, numa sessão 
que contou com a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal, 
Vicente Pinto.

De 22 a 25 de junho, a praia da Baía - Espinho, recebe a edição do 
campeonato de surf Junior Qualifying Series Europe acompanhado por 
várias ações de animação na praia, sempre com o propósito de mar-
car a região como relevante na cena do surf internacional. “...O projeto 
ESD integra o Circuito de Surf do Norte, nos dias 20 e 21 de maio, 
onde destacamos a gala Surf North Awards, no dia 20 de maio, que 
premiará os surfistas mais importantes do Norte de Portugal. Seguem-
-se depois mais três competições: a 17 de junho, o Miss Rainha Costa 
Verde, já no dia 18 decorre o Girls on Top e dos dias 22 aos 25 começa 
a prova mais importante na melhor onda do Norte do país - Pro Junior 
Europe by World Surfing League...”, destaca Gonçalo Pina, responsável 
do projeto.

O Espinho Surf Destination é um evento que pretende reforçar a posi-
ção da cidade como destino privilegiado para a prática do surf e ativi-
dades ligadas ao mar e ainda dinamizar a economia local, aproveitando 
as diversas sinergias de proximidade à cidade do Porto.

“... É de extra importância e totalmente estratégico acolher estes even-
tos de surf, porque colocam a nossa cidade no posicionamento pre-
tendido a nível nacional e internacional. Temos uma cidade lindíssima, 
uma praia de areia dourada e ondas de classe mundial - A world class 
wave in a friendly city - tal como a marca ESD a caracteriza...”, destaca 
Vicente Pinto, Vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho.

garam a acordo relativamente à construção de um estádio de futebol.  Desde Novembro de 2009, data que coincide com o início dos 
mandatos do atual executivo, a Câmara Municipal de Espinho mostrou-se sempre disponível para ir ao encontro das propostas apresenta-
das pelas sucessivas direções do Sporting Clube de Espinho, tendo em vista obter uma solução para as suas infraestruturas desportivas, 
designadamente para o seu estádio de futebol. 

Perante o interesse expresso pela atual direção do clube em não avançar com a construção de um estádio próprio, a Câmara Municipal de 
Espinho mostra-se disponível para viabilizar a construção de um Estádio Municipal. 
A autarquia reconhece o interesse público desta infraestrutura e assume o compromisso de inscrever as verbas necessárias à concretiza-
ção deste estádio no Orçamento Municipal de 2018. 

A infraestrutura será construída nos terrenos contíguos à Nave Desportiva Polivalente, cedidos em Direito de Superfície ao Sporting de 
Espinho, pelo que a direção do clube vai colocar à consideração dos seus associados a renúncia desse Direito
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O Município de Espinho marcou presença na “Feira Ibérica de Tu-
rismo - FIT”, que se realizou na Guarda durante 4 dias, entre 28 
abril e 1 maio.

Este evento foi dedicado ao turismo numa perspetiva ibérica, 
onde operadores e agentes do setor do Turismo de Portugal e de 
Espanha, apresentaram e promoveram os seus produtos, serviços 
e recursos. Para além da sua vertente profissional e de negócios, 
a FIT é também destinada ao público em geral, tendo apresenta-

Espinho esteve presente na Feira Ibérica de 
Turismo - FIT
Promoção a Estátuas Vivas, Espinho Surf Destination, 
Festival Oito24 e Beach Volleyball

Programa de Requalificação de Espaços Desportivos
Investimento de 700 mil euros num conjunto de equipamentos em todas as freguesias

No prazo de dois a três meses estará concluído o Programa de 
Requalificação de Espaços Desportivos no Concelho de Espinho.

Um investimento de cerca de 700 mil euros no arrelvamento e 
construção de bancadas num conjunto de equipamentos em todas 
as freguesias do concelho.

O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira e o 
Vice-presidente Vicente Pinto, apresentaram aos dirigentes de 
coletividades e associações e aos agentes desportivos o plano 
que, em alguns casos já está em obra. Há no entanto uma ou outra 
situação em que terá de se aguardar pelo final do calendário de 
competições para que possa ser iniciada a obra.

O autarca Pinto Moreira esclareceu todas as dúvidas, designada-
mente espera que a Junta de Freguesia de Silvalde que se opõe à 
construção da bancada para o Campo da Seara nos moldes adota-
dos para os demais equipamentos repense a sua posição. E coloca 
o interesse dos clubes e dos jovens à frente de outras polémicas.

Pinto Moreira considera que só agora a autarquia tem fôlego fi-
nanceiro para este conjunto de obras de beneficiação dos espaços 
desportivos do concelho.

do um programa de animação diverso. Na edição de 2016 contou 
com dezenas de milhares de visitantes e mais de cem expositores 
de diversas regiões de Portugal e Espanha entre públicos e pri-
vados e em 2017, a afluência de visitantes manteve-se em alta.

Esta feira, amplamente visitada por espanhóis, foi uma oportuni-
dade única para Espinho se promover como destino turístico junto 
deste mercado.

O certame é estratégico e foi usado para promover eventos que 
vão decorrer no território: Festival Internacional de Estátuas Vi-
vas; Espinho Surf Destination; Festival Oito24; Beach Volleyball 
World Tour.
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ATA N. 07/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS 
MIL E DEZASSETE.

Aos três dias do mês de abril do ano dois mil e dezassete, 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. 

Período de Antes da Ordem do Dia: 
Voto de Pesar: A Câmara deliberou, por unanimidade, exarar 
em ata um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Artur Ribeiro. 
Mais deliberou que o voto de pesar fosse transmitido à família 

e ainda à Banda de Música de Espinho e à Associação Acadé-
mica de Espinho. 

Ordem do Dia : 
Deliberação Nº 64/2017
Aprovação da ata n.º 6/2017 de 20 de março
Em virtude da ata n.º 6/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 20 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 65/2017
Documentos de Prestação de Contas do Ano 2016
Presente a informação n.º 1794/2017 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, aprovar os Documentos de Pres-
tação de Contas relativos ao ano financeiro de 2016, assim 
como o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  Junho de 2017
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do Município e respetiva avaliação, 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 de 2016, no montante de - 241 
075,42 euros (duzentos e quarenta e um mil e setenta e cinco 
euros e quarenta e dois cêntimos negativos) seja 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 artigo n.º 25 da 
Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro. Os eleitos do PSD e Ve-
readores do PS apresentaram as declarações de voto anexas, 
cujo teor se dá aqui por reproduzido, e que ficam a fazer parte 
integrante da presente ata. 

Deliberação Nº 66/2017
Aquisição de terreno em Cassufas da União das Fregue-
sias de Anta e Guetim
Presente a informação n.º 1749/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, adquirir o artigo matricial urbano 
n.º 1085 da União das freguesias de Anta e Guetim, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4773/20081106, 
com a área de 241m2, pelo valor de 2.500,00 € (dois mil e 
quinhentos euros) para uma eventual ampliação do parque 
de estacionamento do Complexo Desportivo de Cassufas, ao 
proprietário Joaquim Fernando Ramos da Silva e esposa Maria 
Judite Fontes Ferreira Ramos. 

Deliberação Nº 67/2017
Requerimento “METRIKPRODIGY, Lda.” Aquisição de par-
cela de terreno do Município (Rua 8, n.º 67, Espinho); Alie-
nação à requerente através de venda por ajuste direto
Presente a informação n.º 1801/2017 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos 
contra dos vereadores do PS, aceitar a proposta efetuada pela 
sociedade comercial “METRIKPRODIGY, Lda.”, de aquisição da 
parcela de terreno com área de 175,78m2 (melhor identificada 
em planta anexa à informação acima referida), a destacar do 
imóvel de que o Município de Espinho é proprietário sito na 
Rua 8, n.º 67, na Freguesia de Espinho, integrado em domínio 
privado, correspondente ao prédio urbano inscrito na Matriz 
Predial urbana de Espinho com o artigo nº 4323 e descrito a 
favor do Município na Conservatória do Registo Predial sob o 
n.º 2282/20080702, e, como tal, aprovar, ao abrigo do previsto 
na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado 

em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação 
em vigor atualmente) e das disposições conjugadas do n.º 1 do 
artigo 80.º/1, da alínea a) do n.º 2 do artigo 81.º do Decreto-
-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto (Regime Jurídico do Patri-
mónio Imobiliário Público na redação atualmente em vigor), a 
alienação dessa parcela de terreno através de venda por ajuste 
direto à requerente, pelo valor de 85.000,00€ (oitenta e cinco 
mil euros), em conformidade com a avaliação realizada pela au-
tarquia, nos termos legais aplicáveis.  

Deliberação Nº 68/2017
Protocolo de Colaboração com a Universidade do Por-
to para participação de jovens apoiados pelo Município 
de Espinho no âmbito do programa Universidade Júnior 
2017 – 13.ª edição:
Presente a informação n.º 1788/2017 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o “Protocolo de Colaboração entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e a Universidade do Porto para participação 
de jovens apoiados pelo Município no programa da Universida-
de Júnior 2017”, pelo valor base de €1.800,00 (mil e oitocentos 
euros), não sujeito a IVA.  

Deliberação Nº 69/2017
Protocolo de apoio à atividade desportiva da Associação 
Académica de Espinho na época de 2016/2017
Presente a informação n.º 1747/2017 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 presente minuta e celebrar com a As-
sociação Académica de Espinho o referido “Protocolo de Apoio 
à Atividade Desportiva da Associação Académica de Espinho 
na Época de 2016/2017”. 

Deliberação Nº 70/2017
Protocolo de apoio à atividade desportiva do Sporting 
Clube de Espinho na época de 2016/2017
Presente a informação n.º 1748/2017 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 presente minuta e celebrar com o 
Sporting Clube de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Ati-
vidade Desportiva do Sporting Clube de Espinho na Época de 
2016/2017”. 
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Deliberação Nº 71/2014
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntá-
rios do Concelho de Espinho para atribuição de subsídio 
para efeitos da disponibilidade operacional do corpo de 
bombeiros em 2017 Presente a informação n.º 1800/2017 
da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o assunto 
em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer 
parte integrante desta ata, bem como os documentos na mes-
ma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente 
o considerado na informação acima referida e a proposta de 
minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, 
deliberou, por unanimidade, participar e aprovar o “ Protocolo 
de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a As-
sociação Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de 
Espinho para atribuição de subsídio para efeitos da disponibili-
dade operacional do corpo de bombeiros em 2017”. 

Deliberação Nº 72/2017
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e os Lions Clube de Espinho para efeitos de utiliza-
ção da loja existente no bloco 4 do Conjunto Habitacional 
da Ponte de Anta
Presente a informação n.º 1803/2017 dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo).Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimi-
dade, aprovar a presente minuta e celebrar, com os Lions Clube 
de Espinho o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Munici-
pal de Espinho e os Lions Clube de Espinho para efeitos de uti-
lização da loja existente no bloco 4 do Conjunto Habitacional 
da Ponte de Anta”. 

Deliberação Nº 73/2017
Pedido de autorização para a transmissão, ao abrigo do 
artigo 36.º/6 do Regulamento, da parte da concessão da 
sepultura perpétua n.º 33 da secção n.º 21 do Cemitério 
Municipal de Espinho de que são titulares para Maria da 
Conceição da Silveira Coutinho Baptista (e marido)
Presente a informação n.º 1687/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e – relativamente ao 
pedido apresentado pelos requerentes Ester Manuela da Silvei-
ra Coutinho Naia e marido Manuel José Fernandes da Silva Naia 
em 18/11/2016 (registo n.º 4968/2016) de autorização a tí-
tulo excecional para a transmissão gratuitamente da parte que 
lhes cabe como cotitulares da concessão da sepultura perpétua 
n.º 33 da secção n.º 21 do Cemitério Municipal de Espinho, ao 
abrigo do artigo 36.º/6 do “Regulamento do Cemitério Muni-

cipal de Espinho” (publicado em Diário da República, III Série, 
de 13/01/1995) –, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos 
do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, considerar e acei-
tar, para efeitos do previsto no artigo 36.º/6 do Regulamento, 
como “razões reconhecidamente morais/sentimentais” os mo-
tivos e circunstâncias que foram invocadas pelos requerentes 
e que constam melhor descritos e indicados no respetivo pe-
dido, e, como tal, autorizar a transmissão a título excecional e 
gratuito da parte da concessão da sepultura perpétua n.º 33 
da secção n.º 21 do Cemitério Municipal de Espinho que se en-
contram titulada a favor dos requerentes, para a sua irmã Maria 
da Conceição da Silveira Coutinho Baptista (e marido, Joaquim 
de Sousa Baptista), ao abrigo do disposto no mencionado n.º 6 
do artigo 36.º do regulamento e com fundamento nas aludidas 
razões que considerou como reconhecidamente morais e senti-
mentais. Mais tendo sido deliberado que se proceda ao averba-
mento em conformidade com o autorizado, devendo a restante 
parte da concessão continuar averbada e titulada em nome e 
a favor de “Herdeiros de Adolfo Tavares Coutinho e Maria de 
Lurdes da Silveira”. 

Deliberação Nº 74/2017
Criação e Instalação de um espaço de Cendrário no Cemi-
tério Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 1795/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a 
proposta dos serviços deliberou, por unanimidade, ao abrigo da 
competência prevista no n.º 1 do artigo 4.º do “Regulamento do 
Cemitério Municipal de Espinho” (publicado em Diário da Repú-
blica, III Série, de 13/01/1995), aprovar a criação e proceder à 
instalação de um espaço de Cendrário no Cemitério Municipal 
de Espinho (com as características e local melhor identifica-
dos no projeto e planta anexos à informação n.º 1795/2017), 
destinado à inumação das cinzas de cadáveres após respetiva 
cremação nos termos legais aplicáveis, cuja organização e fun-
cionamento se regerá pelos termos e condições previstas na 
informação dos serviços acima referida e os demais resultan-
tes da lei. Mais deliberou a Câmara Municipal, que, por se tratar 
de um projeto piloto a implementar no Cemitério Municipal de 
Espinho e como forma de utilização do Cendrário, nesta pri-
meira fase não será fixada nem cobrada taxa municipal pela 
inumação no Cendrário de cinzas de cadáveres após cremação, 
que será então, gratuita, sem prejuízo de futuramente pode-
rem os órgãos autárquicos competentes aprovar a criação e 
fixação de uma taxa própria para inumações no Cendrário do 
Cemitério Municipal de Espinho. 

Deliberação Nº 75/2017
Pedido de indemnização – Maria Albina de Sá Coelho
Presente a informação n.º 1796/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
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por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento no valor de 195,96€ (cento e 
noventa e cinco euros e noventa e seis cêntimos), a Maria Albi-
na de Sá Coelho com o NIF 105835579, referente aos prejuí-
zos decorrentes do acidente com a sua viatura, com a matrícula 
05-28-HC.

Deliberação Nº 76/2017
Pedido de isenção de pagamento de tarifas referentes à 
vistoria e ligação dos ramais de água, saneamento, águas 
pluviais e incêndio
Presente a informação n.º 1798/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a isenção de pagamento das tarifas referen-
tes à vistoria dos ramais de água, saneamento, águas pluviais 
e incêndio, na edificação da Associação São Francisco de Assis 
de Anta situada na Rua Professor Dias Afonso n.º 230, no valor 
de 196,80€ (cento e noventa e seis euros e oitenta cêntimos) 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e isenção da tarifa de 
ligação de saneamento, no valor de 2.396,53€ (dois mil e tre-
zentos e noventa e seis euros e cinquenta e três cêntimos) 
num total de 2.593,33€ (dois mil e quinhentos e noventa e 
três euros e trinta e três cêntimos). 

Deliberação Nº 77/2017
Bens encontrados no fogo de habitação social do Muni-
cípio sito Complexo Habitacional da Quinta de Paramos, 
Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 6, n.º 129, 2.º Esquer-
do, em Paramos, após despejo administrativo; Declaração 
dos bens como abandonados a favor do Município por não 
terem sido reclamados pelos interessados (João Dionísio 
de Pádua Maia e agregado familiar)
Presente a informação n.º 1805/2017 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 Municipal tomou conhecimento e 
deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS, ao abrigo do previsto no n.º 5 do artigo 
28.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (na redação confe-
rida pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto), considerar e decla-
rar como abandonados a favor do Município de Espinho os bens 
móveis que foram encontrados na habitação social propriedade 
do Município sito Complexo Habitacional da Quinta de Paramos, 
Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 6, n.º 129, 2.º Esquerdo, na 
freguesia de Paramos do concelho de Espinho, durante o res-
petivo despejo administrativo deste fogo que esteve atribuído 
a João Dionísio de Pádua Maia e agregado familiar e que ali fo-
ram deixados por estes ocupantes - bens móveis, esses melhor 
identificados no Auto de Arrolamento de Bens n.º 01/2016, de 

18/10/2016, dos Serviços de Fiscalização da Câmara Municipal 
de Espinho -, uma vez que esses bens não foram reclamados 
por quaisquer interessados no prazo de 60 de dias após a afi-
xação do Edital que notificou os interessados da execução do 
despejo administrativo do fogo e os avisou para reclamarem 
estes bens deixados na habitação (em cumprimento do fixado 
no citado normativo legal); podendo, assim, o Município dispor 
deles de forma onerosa ou gratuita, sem direito a qualquer 
compensação por parte dos interessados (cf. artigo28.º/5 da 
Lei n.º 81/2014). Devendo para tal, ser a presente deliberação 
publicitada por Edital, nomeadamente para efeitos da notifica-
ção dos interessados (ao abrigo do fixado na alínea d) do n.º 
1 do artigo 112.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro). 

Deliberação Nº 78/2017
Procissão Solene em Honra de S. Pedro – Condicionamen-
to/Corte de Trânsito
Presente a informação n.º 1754/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Pároco Artur 
Pinto, na qualidade de Juiz da Irmandade de S. Pedro para ocu-
pação da via pública nas seguintes ruas: saída da Capela de S. 
Pedro, subindo a Rua 41, vira na Av. 8 e segue até à Rua 33, 
desce até à Rua até à Rua 4 e segue pela mesma até à Rua 23, 
desce na Rua 23 até à Rua 2 e segue no sentido sul até à Rua 
41 e sobe na Rua 41 até à Capela de S. Pedro onde termina, no 
próximo dia 2 de julho de 2017, pelas 16h30m, para realização 
da Procissão Solene em honra de S. Pedro. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 27 de março de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de 
quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): 
um milhão trezentos e vinte e sete mil trezentos e sessenta e 
dois euros e setenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇA-
MENTAIS: um milhão trezentos e setenta e um mil seiscentos 
e quinze euros e três cêntimos. A Câmara foi ainda informada 
que, até ao dia 27 de março do corrente ano, foram cabimen-
tadas despesas no valor de vinte e sete milhões trezentos e 
quarenta mil quinhentos e noventa e dois euros e vinte e três 
cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia 
no valor de três milhões novecentos e quarenta e nove mil qua-
trocentos e setenta e nove euros e dezoito cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 15 a 28 de março de 2017 e fundos de 



11

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  Junho de 2017

maneio referentes a serviços adquiridos durante o mês de Ja-
neiro e Fevereiro de 2017, nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 
49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. 

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, marcar uma reunião ex-
traordinária para o dia 6 de abril às 11:30 horas e adiar a reu-
nião de Câmara do dia 17 de abril para o dia 18 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. 08/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DE-
SASSETE.  
 
Aos seis dias do mês de abril do ano dois mil e dezassete, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 
reuniu-se em reunião extraordinária, a mesma Câmara sob a 
Presidência 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 11.30 horas, o Se-
nhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo, entrando de imediato na Ordem de Traba-
lhos a que se refere o Edital nº 6/2017, de 3 de abril.  

Deliberação Nº 79/2017
Aprovação de todas as propostas contidas no relatório 
final do procedimento de “REQUALIFICAÇÃO DO CANAL 

FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTACIONA-
MENTO SUBTERRÂNEO – INTERFACE”, para efeitos de ad-
judicação
Presente a informação n.º 1826/2017 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, abstenção da Vereadora Leonor 
Fonseca e voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, 
aprovar o relatório final juntamente com os demais documentos 
que compõem o procedimento para a execução da empreitada 
de obras públicas de “REQUALIFICAÇÃO DO CANAL FERROVIÁ-
RIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTACIONAMENTO SUBTER-
RÂNEO – INTERFACE”, e adjudicar a sua execução à sociedade 
comercial Alexandre Barbosa Borges S.A., pelo preço contratual 
de 12.444.829,25€ (doze milhões quatrocentos e quarenta e 
quatro mil e oitocentos e vinte e nove euros e vinte e cinco 
cêntimos), acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor de acordo com o estipulado nos n.ºs 3 e 4 
do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos (aprovado e 
publicado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; reti-
ficado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2008, de 28 de 
março, e sucessivamente alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, 
Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de outubro, Lei n.º 3/2010, 
de 27 de abril, Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14/12, Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, 
de 12 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de ou-
tubro). Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte decla-
ração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram 
contra a decisão de aprovar a adjudicação da “Requalificação 
do Canal Ferroviário do Concelho e Espinho e estacionamento 
subterrâneo – Interface“ à empresa Alexandre Barbosa Borges, 
S.A., pelo valor de 12.444.829,25 euros, acrescidos de Iva taxa 
legal em vigor. Perante a evidência das propostas de preço, em 
média cerca de 25% acima do valor base do concurso e do facto 
de todos os concorrentes terem, anteriormente, apresentado 
erros e omissões graves, o PSD opta ignorar estes factos e ex-
clui quatro dos cinco concorrentes, mantendo a atitude apres-
sada e negligente que já vinha demonstrando na gestão deste 
processo. Tendo em conta o histórico da obra de rebaixamento 
da linha férrea é, no mínimo, irresponsável pretender construir 
um parque de estacionamento subterrâneo numa extensão de 
500m e 1,5m abaixo do nível freático, sem fazer sondagens 
geotécnicas, sem prever sistemas de contenção periférica de 
terras, sem prever sistemas de bombagem, sem avaliar e mo-
nitorizar os impactos nas construções limítrofes existentes e 
sem considerar a supressão, desvio ou construção de novas 
infraestruturas de águas pluviais e saneamento, que serão in-
tersetadas a montante do túnel. Fica também por explicar se a 
construção das novas infraestruturas e equipamentos sobre o 
canal ferroviário (Posto de Turismo, praça Progresso e passa-
gem superior pedonal, etc.) foram corretamente avaliadas do 
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ponto de vista estrutural e se foram aprovadas pelas respeti-
vas entidades, sobretudo as que tutelam a servidão do domí-
nio público ferroviário.”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, a 
deliberação tomada na presente reunião, a fim de ter 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. 09/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZOITO DE ABRIL DE DOIS MIL 
E DESASSETE. 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano dois mil e dezasse-
te, 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, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo 
Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo 
faltado a Senhora Vereadora Leonor Cristina Costa Matos Lêdo 
da Fonseca, por se encontrar de férias. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo. 

Deliberação Nº 80/2017
Aprovação das atas n.ºs 7/2017 e 8/2017 de 3 e 6 de abril 
respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 7/2017 e 8/2017 das reuniões ordi-
nária e extraordinária da Câmara Municipal de 3 e 6 de abril 
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 aprovação 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 81/2017
Informação relativa às autorizações prévias genéricas ne-
cessárias à execução dos Documentos Previsionais 2017
Presente a informação n.º 1872/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, remeter para a Assembleia Muni-
cipal de Espinho a informação relativa às autorizações prévias 
genéricas necessárias à execução dos Documentos Previsio-
nais 2017, nomeadamente as referidas nas alíneas d) e e) das 
mesmas. 

Deliberação Nº 82/2017
Monitorização e Acompanhamento do PAEL - 4º Trimestre 
de 2016
Presente a informação n.º 1873/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal 
para apreciação a informação relativa à Monitorização e Acom-
panhamento do PAEL do 4º Trimestre de 2016, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei nº 43/2012, de 28 de 
agosto. 

Deliberação Nº 83/2017
Monitorização e Acompanhamento do PAEL - 1º Trimestre 
de 2017
Presente a informação n.º 1874/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal 
para apreciação a informação relativa à Monitorização e Acom-
panhamento do PAEL do 1º Trimestre de 2017, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei nº 43/2012, de 28 de 
agosto. 

Deliberação Nº 84/2017
Aprovação da realização do “Concurso XXI Encontro de 
«Estátuas Vivas» de Espinho - 2017” e dos respetivos 
“Programa e Regras de Participação”
Presente a informação n.º 1883/2017 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, deliberou, por 
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unanimidade, no âmbito da atribuição prevista na alínea e) do 
n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (re-
gime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro), aprovar a realização do concurso do XXI Encontro 
de «Estátuas Vivas» de Espinho, em 11 de junho de 2017, e 
para efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo do pre-
visto das competências previstas nas alínea u) e k) (parte final) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
- o respetivo “Programa e Regras de Participação”, nos termos 
dos quais funcionará e se organizará a iniciativa em questão, 
de acordo com o proposto pelos serviços. Mais deliberando a 
Câmara, para tal, aprovar atribuir, no âmbito do XXI Encontro 
de «Estátuas Vivas» de Espinho (2017) os seguintes prémios: 
a) Prémios de participação: i. Para os participantes que se te-
nham inscrito e sido admitidos a concurso: no valor de 150,00€ 
(cento e cinquenta euros) para participantes individuais resi-
dentes ou estudantes em localidades até cem quilómetros de 
Espinho; e no valor de 180,00€ (cento e oitenta euros) para os 
de localidades mais distantes. ii. Para uma “Estátua” de conjun-
to (dois ou mais elementos): no valor de 250,00€ (duzentos e 
cinquenta euros). b) Prémios do Concurso: i. «Prémio Especial 
do Júri», no valor de 600€ (seiscentos euros). ii. «Prémio Reve-
lação», a ser atribuído a um participante que nunca tenha sido 
premiado em anteriores edições do ENCONTRO DE «ESTÁTUAS 
VIVAS» DE ESPINHO, no valor de 400€ (quatrocentos euros). 
iii. «Prémio do Júri», no valor de 400€ (quatrocentos euros). iv. 
«Prémio do Público», no valor de 400€ (quatrocentos euros). v. 
Para além destes prémios o Júri poderá ainda atribuir menções 
honrosas, até ao limite máximo de três, no valor de 250€ (du-
zentos e cinquenta euros) cada. 

Deliberação Nº 85/2017
Implementação no Município de Espinho do projeto da 
Área Metropolitana do Porto “Acessibilidade em Língua 
Gestual Portuguesa na AMP”
Presente a informação n.º 1921/2017 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 integran-
te desta ata, bem como os documentos na mesma referidos 
(em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o acima con-
siderado, deliberou, por unanimidade, concordar com a imple-
mentação do projeto em questão, tomando conhecimento dos 
respetivos termos, nomeadamente do Manuel de utilização do 
Serviin, dos requisitos de acessibilidade e dos demais docu-
mentos do projeto. 

Deliberação Nº 86/2017
“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a Mutualidade de Santa Maria – Associação Mu-
tualista para efeitos de atribuição de desconto na utiliza-
ção do Balneário Marinho de Espinho”
Presente a informação n.º 1821/2017 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 documen-
to na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo 
presente a proposta de minuta de protocolo em causa, com a 
qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presen-
te minuta e celebrar - ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º das “Nor-
mas Internas de Funcionamento do Balneário Marinho” - com a 
Mutualidade de Santa Maria – Associação Mutualista o referido 
“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 
e a Mutualidade de Santa Maria – Associação Mutualista para 
efeitos de atribuição de descontos na utilização do Balneário”, 
de acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 87/2017
Celebração de «Protocolo de Colaboração entre o Municí-
pio de Espinho e o Governo da República da Guiné-Bissau 
para utilização de uma loja no Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho no âmbito da atividade do Cônsul-Honorário da 
República da Guiné Bissau em Espinho»:
Presente a informação n.º 1923/2017 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 
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o 
acima considerado e a proposta de minuta de protocolo em 
causa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, apro-
var a presente minuta e celebrar com o Governo da República 
da Guiné-Bissau, representada pelo seu Cônsul-Honorário em 
Espinho, Joaquim Luís de Almeida e Sousa, - ao abrigo da com-
petência previstas nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autar-
quias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 
de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o refe-
rido «Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho 
e o Governo da República da Guiné-Bissau para utilização de 
uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Espinho no âmbito da 
atividade do Cônsul-Honorário da República da Guiné Bissau 
em Espinho», de acordo com os considerandos e termos nele 
fixados. 

Deliberação Nº 88/2017
Atribuição de Topónimos
Presente a informação n.º 1919/2017 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como as plantas na mesma referidas (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar os topónimos propostos pela Comissão Mu-
nicipal de Toponímia (melhor identificados em plantas anexas 
à informação acima referida) para a rotunda situada na Rua 19 
e Av. 32, o nome “Rotunda de Brunoy”; para dois arruamentos 
situados no Bairro Piscatório os nomes de “Rua Nossa Senhora 
do Mar” e “Rua Alcino Caréu”. Mais deliberou a Câmara, tam-
bém por unanimidade, devolver à Comissão de Toponímia, para 
reanálise, as denominações sugeridas para o novo arruamento 
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criado na praia da freguesia de Paramos de “GACA 3” e para o 
arruamento de acesso à Pousada da Juventude e Nave Despor-
tiva de “Rua António Leitão”. 

Deliberação Nº 89/2017
Conversão em definitivo da resolução do arrendamento 
e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de 
habitação social a José Gonçalves Mourito (e agregado) 
por incumprimento no pagamento da renda mensal desde 
junho de 2016: 
resente a informação n.º 1920/2017 dos Serviços de Ação So-
cial, Intergeracional e Saúde, 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 tomou conhecimento e deliberou, 
com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Verea-
dores do PS converter em definitivo e determinar a resolução 
do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de 
ocupação do fogo de habitação social que se encontra atribuí-
do a José Gonçalves Mourito (e respetivo agregado familiar), ao 
abrigo e nos termos das disposições conjugadas das normas 
constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º 
e do artigo 66.º do “Regulamento de Habitação Social do Mu-
nicípio de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como 
do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por força da 
remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 
81/2014, de 19 de dezembro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 32/2016, de 24 de agosto), em virtude do incumprimen-
to do dever de pagamento da renda desde o mês de junho de 
2016, ou seja por um período de dez meses consecutivos, si-
tuação que torna inexigível ao Município a manutenção da atri-
buição do fogo ao agregado familiar de José Gonçalves Mouri-
to. Mais deliberou a Câmara que, nos termos do nºs 5 e 6 do 
artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município 
de Espinho”, devidamente conjugados com o previsto no n.º 6 
do artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (na reda-
ção em vigor), seja fixado um prazo de noventa (90) dias para 
desocupação e entrega da habitação, com a cominação de que 
em caso de não cumprimento da obrigação de desocupação e 
entrega voluntária do fogo no prazo fixado para o efeito o Mu-
nicípio ordenará e mandará executar o despejo administrativo 
(nos termos dos artigos 66.º e 67.º do “Regulamento de Habi-
tação Social do Município de Espinho”, devidamente conjuga-
dos com o previsto no artigo 28.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 
de dezembro, e no artigo 76.º/1 do Decreto-Lei n.º 280/2007, 
de 7 de agosto, ambos na redação em vigor, bem como os de-
mais termos legalmente aplicáveis), requisitando, para o efei-
to, as autoridades policiais competentes. Para tal, foi ainda 
deliberado que em caso não seja cumprida voluntariamente a 
obrigação de desocupação e entrega da habitação, o ocupante 
do fogo fica sujeito a despejo imediato e sem dependência de 
ação judicial (ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 76.º do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto). 

Deliberação Nº 90/2017
Procissão Religiosa - Condicionamento/Corte de Trânsito 
– ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1877/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido do Reverendo Pároco Manuel 
António Alves da Silva para ocupação da via pública bem como 
corte ou condicionamento do trânsito, para realização da Pro-
cissão dos Passos do Senhor, no dia 9 de abril (domingo) entre 
as 16h30m e as 18.00 horas, em sequência do pedido, da Paró-
quia presente no e-mail rececionado no dia 3 de abril, tendo o 
Sr. Presidente da Câmara autorizado a pretensão por despacho 
de 3/4/2017.  

Deliberação Nº 91/2017
Pedido de ocupação do espaço público
Presente a informação n.º 1910/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de Delfim Ma-
nuel Magalhães Sousa para ocupação do espaço público com 
um pequeno palco e sistema sonoro, junto à mercearia “Alves 
Ribeiro” (local da casa do Pai Natal) entre as Ruas 19 e 14, no 
próximo de 22 de abril de 2017, entre as 10.00 horas e as 
12.00 horas, para efeitos de apresentação da sua candidatura 
à Câmara Municipal de Espinho. 

Resumo diário de tesouraria: Presente o resumo diário da 
tesouraria do dia 10 abril de 2017 que apresentava os seguin-
tes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da ge-
rência de 2016 no valor de quatrocentos e vinte e seis euros 
e oitenta e oito cêntimos): um milhão e cinco mil seiscentos e 
trinta e nove euros e quarenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES 
NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e oitenta e três mil 
e onze euros e trinta e dois cêntimos. A Câmara foi ainda infor-
mada que, até ao dia 10 de abril do corrente ano, foram cabi-
mentadas despesas no valor de vinte e oito milhões e setenta 
e um mil duzentos e trinta e um euros e vinte e um cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de quatro milhões oitocentos e cinco mil novecentos e noventa 
e um euros e sessenta e um cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 29 de Março a 11 de Abril de 2017 e fun-
dos de maneio referentes a serviços adquiridos durante o mês 
de Março de 2017, nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da 
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Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas.  

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

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

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 10/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E 
DESASSETE. 

Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezassete, 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, Quirino Manuel Mesquita de 
Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, 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 92/2017
Aprovação da ata n.º 9/2017 de 18 de abril
Em virtude da ata n.º 9/2017 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 18 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 dis-
posto 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 93/2017
Celebração de “Adenda ao Protocolo de Cooperação en-
tre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas 
Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano letivo 
2016/2017”
Presente a informação n.º 1948/2017 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara, 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 presente minuta e celebrar com o Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida (ao abrigo do previs-
to nos nºs 2 e 4 do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 
12/2000, de 29 de agosto) a referida “Adenda ao Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano letivo 
2016/2017” (celebrado entre as partes no dia 27 de março de 
2017), de acordo com os considerandos e termos nela fixados, 
mais precisamente para aditamento à Cláusula 4.ª (“Obrigações 
do Município de Espinho”) e ao Anexo 1 do protocolo, para que 
aí passem a constar as verbas relativas a: comparticipação no 
valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) para aquisi-
ção de material para a realização das provas de aferição dos 
alunos do 2.º ano de escolaridade; e a: comparticipação no va-
lor de 500,00€ (quinhentos euros) para pagamento de servi-
ços remunerados prestados pela Policia de Segurança Pública 
no âmbito da realização de atividades da Pré-escolar e 1.º Ci-
clo. 

Deliberação Nº 94/2017
Celebração de “Adenda ao Protocolo de Cooperação entre 
o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira referente ao ano letivo 2016/2017”
Presente a informação n.º 1949/2017 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 
acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa 
anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, apro-
var a presente minuta e celebrar com o Agrupamento de Esco-
las Dr. Manuel Laranjeira (ao abrigo do previsto nos nºs 2 e 4 
do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de 
agosto) a referida “Adenda ao Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira referente ao ano letivo 2016/2017” (celebrado en-
tre as partes no dia 27 de março de 2017), de acordo com os 
considerandos e termos nela fixados, mais precisamente para 
aditamento à Cláusula 4.ª (“Obrigações do Município de Espi-
nho”) e ao Anexo 1 do protocolo, para que aí passem a constar 
as verbas relativas a: comparticipação no valor de 750,00€ (se-
tecentos e cinquenta euros) para aquisição de material para a 
realização das provas de aferição dos alunos do 2.º ano de es-
colaridade; e a: comparticipação no valor de 500,00€ (quinhen-
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tos euros) para pagamento de serviços remunerados prestados 
pela Policia de Segurança Pública no âmbito da realização de 
atividades da Pré-escolar e 1.º Ciclo. 

Deliberação Nº 95/2017
Empreitada de Obras Públicas de ‘REQUALIFICAÇÃO DO 
CANAL FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTA-
CIONAMENTO SUBTERRÂNEO - INTERFACE’
Aprovação da Minuta do Contrato, para os efeitos previstos no 
n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janei-
ro (Código dos Contratos Públicos), na sua atual redação:
Presente a informação n.º 1982/2017 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, abstenção da Vereadora Leonor 
Fonseca e voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, 
aprovar a Minuta do Contrato da Empreitada de Obras Públicas 
de “REQUALIFICAÇÃO DO CANAL FERROVIÁRIO DO CONCELHO 
DE ESPINHO E ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO – INTERFA-
CE”, em que são outorgantes: o MUNICÍPIO DE ESPINHO e a 
Sociedade, ALBERTO BARBOSA BORGES, S.A., para os efeitos 
previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (Código dos Contrato Públicos), na sua atual 
redação. 

Deliberação Nº 96/2017
Reconhecimento de interesse público estratégico da am-
pliação da COTESI
Presente a informação n.º 1994/2017 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento e o processo na mesma referidos 
(em arquivo). Votação: Considerando a proposta apresentada 
pela COTESI COMPANHIA DE TEXTEIS SINTÉTICOS, LDA e as 
respetivas justificações, bem como o resultado da ponderação 
da única participação recebida durante o período de discussão 
pública, a Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar, nos termos dos artigos 92.º e 93.º 
da RPDME, que seja reconhecido à operação urbanística de 
ampliação da unidade industrial existente o interesse público 
estratégico, com posterior remessa à Assembleia Municipal 
para aprovação. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista vo-
taram a favor com base nos documentos disponibilizados e 
nos termos da informação prestada, nomeadamente, quanto 
à garantia da verificação do cumprimento das normas aplicá-
veis.“ 

Deliberação Nº 97/2017
Indemnização por danos provocados numa coluna IP da 
EDP

Presente a informação n.º 1992/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento do valor de 129,12€ (cento e 
vinte e nove euros e doze cêntimos) à EDP Distribuição – Ener-
gia SA com o NIF 504394029, referente aos prejuízos decor-
rentes do acidente ocorrido com a sua coluna IP. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 21 abril de 2017 
que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de quatrocen-
tos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): um milhão 
e cinquenta mil seiscentos e noventa e três euros e quarenta 
e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
trezentos e setenta e nove mil duzentos e vinte e três euros. 
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 21 de abril do 
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e 
oito milhões duzentos e trinta e seis mil oitocentos e noventa 
e um euros e quarenta e três cêntimos, tendo sido efetuados 
pagamentos até ao mesmo dia no valor de cinco milhões seis-
centos e setenta e cinco mil cento e noventa e oito euros e 
quarenta e três cêntimos.  

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 12 a 26 de Abril de 2017, nos termos dos 
nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezem-
bro.  

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas.  

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

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal
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ATA N. 11/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE QUINZE DE MAIO DE DOIS MIL E 
DESASSETE. 

Aos quinze dias do mês de maio do ano dois mil e dezasse-
te, 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, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Mi-
guel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo. 

Deliberação Nº 98/2017
Aprovação da ata n.º 10/2017 de 2 de maio
Em virtude da ata n.º 10/2017 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 2 de maio 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 dis-
posto 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 99/2017
Atribuição de um voto de louvor a António Gomes dos 
Santos
Presente a informação n.º 2035/2017 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. Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar um voto de louvor a António Gomes dos San-
tos, reconhecendo o mérito e a excelência da sua atividade de 
“homem estátua” e o seu contributo na promoção e divulgação 
do Encontro de Estátuas Vivas de Espinho, em Portugal e no 
estrangeiro, evento ao qual está ligado desde a sua primeira 
edição.

Deliberação Nº 100/2017
Contratos Interadministrativos de Delegação de Compe-
tências no âmbito da Gestão de Praia de Paramos e Sil-
valde
Presente a informação n.º 2069/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar as minutas dos Contratos Interadministrati-
vos de Delegação de Competências no âmbito da Gestão de 
Praias de Paramos e Silvalde, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da autorização faculta-
da pela Assembleia Municipal de Espinho em 20 de dezembro 
de 2016, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais 
para 2017, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da 
mesma Lei.  

Deliberação Nº 101/2017
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-
cias no Âmbito da Gestão de Praias de Espinho
Presente a informação n.º 2101/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar a minuta do Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências no Âmbito da Gestão de Praias 
de Espinho, nos termos e para os efeitos do disposto no arti-
go 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro, ao abrigo da autorização facultada pela As-
sembleia Municipal de Espinho em 20 de Dezembro de 2016, 
aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para 
2017, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma 
Lei.  

Deliberação Nº 102/2017
Contratos Interadministrativos de Delegação de Compe-
tências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Di-
versas
Presente a informação n.º 2092/2017 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 as minutas dos Contratos Interadministrativos de Dele-
gação de Competências no âmbito da Manutenção de Infraes-
truturas Diversas nas Juntas de Freguesia do Concelho de Es-
pinho, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º 
conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, ao abrigo da autorização facultada pela Assembleia 
Municipal de Espinho em 20 de dezembro de 2016, aquando 
da aprovação dos Documentos Previsionais para 2017, nos ter-
mos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei. 

Deliberação Nº 103/2017
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Espinho para implementação do programa 
“PRAIA D´ESPINHO – 2017”
Presente a informação n.º 2095/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
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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 a proposta de minuta de 
protocolo anexa à informação acima referida, com a qual con-
cordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta 
a celebrar com a Associação Humanitária Bombeiros Voluntá-
rios do Concelho de Espinho o “Protocolo de colaboração entre 
a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, para imple-
mentação do programa “PRAIA D´ESPINHO – 2017”, de acordo 
com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 104/2017
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting 
Clube de Silvalde na Época de 2016/2017
Presente a informação n.º 2059/2017 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 o Sporting Clube de Silvalde o referido “Protocolo de 
Apoio à Atividade Desportiva do Sporting Clube de Silvalde na 
Época de 2016/2017”. 

Deliberação Nº 105/2017
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Novase-
mente Grupo Desportivo na Época de 2016/2017
Presente a informação n.º 2061/2017 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 o Novasemente Grupo Desportivo o referido “Proto-
colo de Apoio à Atividade Desportiva do Novasemente Grupo 
Desportivo na Época de 2016/2017”. 

Deliberação Nº 106/2017
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Clube Volei-
bol de Espinho na Época de 2016/2017
Presente a informação n.º 2063/2017 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 o Clube Voleibol de Espinho o referido “Protocolo de 
Apoio à Atividade Desportiva do Clube Voleibol de Espinho na 
Época de 2016/2017”. 

Deliberação Nº 107/2017
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 2017
Presente a informação n.º 2072/2017 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 documen-
to na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, realizar um proce-
dimento de hasta pública para atribuição a título precário, da 
exploração do espaço municipal destinado a cafetaria sito na 
Piscina Solário Atlântico para a época balnear 2017. Mais deli-
berou, também por unanimidade, aprovar as peças do procedi-
mento em causa (Programa e Condições) e marcar o ato público 
para o dia 29/05/2017, pelas 14.00 horas, designando para 
o efeito uma Comissão constituída pelo Sr. Vice-Presidente e 
pelos Srs. Vereadores Quirino de Jesus e Carlos Sárria. 

Deliberação Nº 108/2017
Hasta pública para exploração de 3 quiosques para venda 
de gelados na esplanada à beira mar
Presente a informação n.º 2093/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Programa e 
Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, da 
exploração económica de três quiosques destinados à venda 
de gelados a instalar na esplanada à beira-mar. Mais delibe-
rou a Câmara designar, desde já, o Sr. Vice-Presidente e os Srs. 
Vereadores Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a 
Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, no 
dia 29/05/2017, pelas 14.30 horas. 

Deliberação Nº 109/2017
Hasta pública para exploração de 1 módulo de cafetaria 
instalado no parque da Cidade sito na U. F. de Anta e Gue-
tim
Presente a informação n.º 2118/2017 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, aprovar a minuta do Programa 
e Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, 
da exploração económica de um módulo de cafetaria instalado 
no parque da Cidade na União de Freguesias de Anta e Guetim. 
Mais deliberou a Câmara designar, desde já, o Sr. Vice-Presi-
dente e os Srs. Vereadores Quirino de Jesus e Carlos Sárria para 
integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de has-
ta pública, no dia 29/05/2017, pelas 15.00 horas. 
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Deliberação Nº 110/2017
Hasta pública para exploração de um módulo de cafetaria 
instalado na Praceta Carlos de Moraes, à Rua 34, sito na 
U. F. de Anta e Guetim
Presente a informação n.º 2119/2017 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, aprovar a minuta do Programa 
e Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, 
da exploração económica de um módulo de cafetaria instalado 
na Praceta Carlos de Moraes, à Rua 34, sito na União de Fre-
guesias de Anta e Guetim. Mais deliberou a Câmara designar, 
desde já, o Sr. Vice-Presidente e os Srs. Vereadores Quirino de 
Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá efe-
tuar o procedimento de hasta pública, no dia 29/05/2017, pe-
las 15.30 horas. 

Deliberação Nº 111/2017
XI Feira das Profissões no Centro Multimeios
Presente a informação n.º 2079/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Centro Social 
de Paramos para disponibilização do espaço exterior envolven-
te ao edifício do Centro Multimeios, nos próximos dias 17 e 18 
de maio de 2017, aquando a realização da XI Feira das Profis-
sões.  

Deliberação Nº 112/2017
Campanha Pirilampo Mágico 2017 – ratificação de despa-
cho
Presente a informação n.º 2083/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente de 
3/5/2017 que autorizou o pedido da Cerciespinho para venda 
em espaço público no âmbito da campanha Pirilampo Mágico 
2017, no período de 4 a 28 de maio de 2017. 

Deliberação Nº 113/2017
Ocupação de espaço público – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 2082/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 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 de 3/5/2017 que autorizou o pedido de Delfim Ma-
nuel Magalhães Sousa para ocupação do espaço público com 

um pequeno palco e sistema sonoro, junto à mercearia “Alves 
Ribeiro” (local da casa do Pai Natal) entre as Ruas 19 e 14, no 
dia 6 de maio de 2017, entre as 10.00 horas e as 12.00 horas, 
em sequência do seu pedido por e-mail rececionado no dia 21 
de abril. 

Deliberação Nº 114/2017
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação n.º 2015/2017 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 
2017 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas libe-
ralidades.  

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 08 de maio de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de 
quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): 
quinhentos e dezasseis mil cento e quarenta e oito euros e 
setenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão trezentos e oitenta mil duzentos e cinquenta e cinco 
euros e oitenta e nove cêntimos. A Câmara foi ainda informada 
que, até ao dia 8 de maio do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de vinte e oito milhões quatrocentos e quin-
ze mil quinhentos e vinte e cinco euros e setenta e quatro cên-
timos, tendo sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no 
valor de seis milhões quinhentos e trinta e oito mil setecentos 
e setenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017: A Câmara tomou conhecimento de todos 
os contratos de aquisição de serviços de 27 de abril a 09 de 
maio de 2017 e fundos de maneio referentes a serviços adqui-
ridos durante o mês de abril de 2017., nos termos dos nºs 4 e 
12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. 

Reorganização dos Meios de Emergência do INEM no con-
celho de Espinho: A Câmara tomou conhecimento do ofício 
remetido pelo Senhor Presidente do CD INEM, Dr. Luís Meira, 
a informar o Município de Espinho das alterações no funcio-
namento da emergência médica pré-hospitalar no concelho de 
Espinho.  

AHBVCE-INEM - Protocolo PEM
A Câmara tomou conhecimento do Protocolo remetido pela 
Direção dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espi-
nho. 
Ofício do Gabinete do Secretário de Estado das Autar-
quias Locais
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A Câmara tomou conhecimento do ofício do Gabinete do Secre-
tário de Estado das Autarquias Locais, remetido pelo Senhor 
Presidente da Assembleia referente à Moção de Reorganização 
Administrativa do Concelho de Espinho – Revogação da Agre-
gação das Freguesias de Anta e Guetim.  
Cedência da sala de formação do FACE – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail enviado pela referida 
assistente Hospitalar a agradecer a cedência da sala de forma-
ção do FACE aquando a realização do Workshop Delírium.

Festival 4500 Espinho – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da ACIVE a agradecer 
a disponibilização de meios e o empenho da Câmara Munici-
pal na organização conjunta do evento Festival 4500 Espi-
nho. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas.  

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

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

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

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MAIO DE 2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de maio de 2017 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 24.060.790 9.054.560 37,63%
Receitas de Capital 10.597.940 1.157.950 10,93%
Outras Receitas 10 4.074 40738,20%

Total da Receita 34.658.740 10.216.584 29,48%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.265.130 7.218.100 32,42%
Despesas de Capital 12.393.610 1.537.944 12,41%

Total da Despesa 34.658.740 8.756.044 25,26%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 5.902.896 5.957.218 6.130.405 6.189.435

Impostos Directos 2.746.251 2.746.251 2.911.964 2.911.964
Impostos Indirectos 597.995 597.995 664.891 664.891
Taxas, Multas e Outras Penalidades 621.565 621.450 629.471 629.460
Rendimentos de Propriedade 138.422 138.422 138.614 138.614
Venda de Bens e Serviços Correntes 1.769.756 1.771.303 1.768.494 1.774.645
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 28.906 81.796 12.897 65.787
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 4.074 4.074

Alheia 5.925.619 5.925.619 4.027.152 4.027.149
Passivos Financeiros 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Fundos Municipais 2.368.075 2.368.075 2.378.005 2.378.005
Outras Transferências 2.557.544 2.557.544 649.147 649.144

Total da Receita 11.828.515 11.882.837 10.157.557 10.216.584

RECEITA Maio-2016 Maio-2017

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 6.318.809 7.432.613 6.373.653 6.667.065

Pessoal 3.466.028,87 3.544.220,38 3.438.937,10 3.494.354,15
Aquisição de Bens e Serviços 2.740.534,23 3.754.376,72 2.799.038,65 3.032.565,26
Outras Despesas Correntes 112.245,70 134.015,68 135.677,26 140.145,70

Serviço da Dívida 593.863,97 579.196,68 553.778,56 540.795,74
Juros e Outros Encargos 134.985,34 120.318,05 98.498,62 98.334,79
Passivos Financeiros 458.878,63 458.878,63 455.279,94 442.460,95

Investimento Global 1.769.460,83 1.948.772,04 1.212.925,81 1.095.482,83
Aquisição de Bens de Capital 889.364,94 1.000.651,00 922.189,80 784.282,78
Transferências de Capital 880.095,89 948.121,04 290.736,01 311.200,05

Restantes Despesas 81.343,67 121.585,30 457.168,73 452.699,98
Transferências Correntes 81.343,67 121.585,30 457.168,73 452.699,98
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Despesa 8.763.477 10.082.167 8.597.526 8.756.044

DESPESA Maio-2016 Maio-2017
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39%
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DÍVIDA Maio-2016
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 27.371.683,38 24.314.318,01

1. Empréstimos 12.528.324,89 11.141.136,94
2. Outros Credores 14.843.358,49 13.173.181,07

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 4.284.135,89 3.654.931,64

1. Empréstimos 1.000.000,00 1.000.000,00
2. Fornecedores e Credores 2.139.654,51 1.275.960,23

2.1. Fornecedores c/c 1.362.863,98 41.711,72
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 24.661,31 17.796,80
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 73.043,88 132.438,14
2.4. Estado e outros entes públicos 0,00 0,00
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 679.085,34 1.084.013,57

3. Operações de tesouraria 1.144.481,38 1.378.971,41
3.1. Estado e outros entes públicos 104.148,19 99.314,71
3.2. Clientes e utentes com caução 67.777,75 67.211,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 868.791,42 1.134.220,25
3.4. Outros Credores 103.764,02 78.224,50

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

TOTAL 31.655.819,27 27.969.249,65

Maio-2017
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DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2.769.421,87 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661.127,86 €          0,34%

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

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 2.095.315,90 €       3,82%
LIPOR 501394192 1.076.123,33 €       3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140.237,58 €          2,98%
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TERRAS DE SANTA MARIA 501651888 878.954,99 €          16,67%
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 2.823.121,87 €       0,82%
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Pagamentos em Atraso Maio-2016 Maio-2017 ∆
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.

369
397

193

59
42 41 34 37

24 17

Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Mar-17 mai/2017 (*)

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 4.229.755 1.004.774 23,75%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 4.148.756 979.316 23,61%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.148.756 979.316 23,61%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 80.999 25.458 31,43%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 80.999 25.458 31,43%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 13.568.459 2.585.312 19,05%
EDUCAÇÃO 1.819.013 513.064 28,21%

ENSINO NÃO SUPERIOR 821.852 215.192 26,18%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 997.161 297.872 29,87%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 228.127 2.237 0,98%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 228.127 2.237 0,98%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 10.925.586 1.971.482 18,04%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3.958.974 113.244 2,86%
SANEAMENTO 2.895.416 658.800 22,75%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.860.238 486.305 26,14%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.045.629 391.877 37,48%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.165.329 321.256 27,57%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 595.734 98.529 16,54%
CULTURA 322.696 47.727 14,79%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 273.038 50.802 18,61%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.575.425 1.077.125 30,13%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.293.732 699.163 30,48%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 246.189 155.477 63,15%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 246.189 155.477 63,15%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 701.169 107.689 15,36%
MERCADOS E FEIRAS 14.346 5.808 40,49%
TURISMO 686.822 101.881 14,83%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 334.335 114.796 34,34%
4 OUTRAS FUNÇÕES 673.650 71.820 10,66%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 327.450 62.410 19,06%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 346.200 9.410 2,72%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017 - Maio

Total Geral 22.047.289 4.739.031 21,49%
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SERVIÇOS E
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PROTOCOLOS
- Associação de Socorros Mútuos de Anta; 
- C.C.D da Câmara Municipal de Espinho; 
- “A Mutualista Stª Maria de Esmoriz”; 
- A familiar de Espinho – Associação mutualista; 
- Advancecare; 
- Associação socorros mútuos Serzedo; 
- Associação ex combatentes da Vila de Silvalde; 
- Associação Nacional Doentes com Artrite Reumatóide (A.N.D.A.R.) .

ATIVIDADES REALIZADAS
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica 
- Circuito de condição física balneário marinho
- Hidroterapia
- Cataplasmas de algas, banho de imersão e hidromassagem
- Aluguer de bicicleta de água
- Produtos à venda nas instalações (aloquetes e toucas).
- Colaboração nos eventos da divisão de desporto;
- Renovação dos protocolos existentes.
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

Sendo um objetivo da RBE (Rede de Bibliotecas de Espinho) 
dinamizar projetos concelhios, onde se abordem temáticas ino-
vadoras para o desenvolvimento de boas práticas em bibliote-
cas escolares e municipais, atraindo novos leitores e melho-
rando os seus serviços, o serviço do SABE (Serviço de Apoio às 
Bibliotecas Escolares) da Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva, em parceria com os professores bibliotecários do conce-
lho e com o Centro de Formação Aurélio Paz dos Reis, promo-
veu as II Jornadas da Rede de Bibliotecas de Espinho.
Subordinadas ao tema “Bibliotecas Escolares do Séc. XXI: 
novos paradigmas?”, estas jornadas pretenderam proporcio-
nar aos participantes, oriundos de vários concelhos do país, 
workshop’s práticos onde se apresentaram soluções inovado-
ras para cativar potenciais leitores às suas bibliotecas.

Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promo-
vidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de abril e maio 
de 2017. 

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

“TRICOTAR HISTÓRIAS”
Dias 4 e 18 de abril às 15h00
Dias 2, 16 e 30 de maio às 15h00
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
52 participantes

ONDA POÉTICA
Dia 20 de abril às 21h30
Dia 18 de maio às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
83 participantes

A HORA DOS MAIORES
Dia 6 de abril às 15h00
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
Inscrição prévia: http://goo.gl/VUFAyu
Sinopse:
Atividade mensal de convívio e partilha de leituras e saberes. 
Dirigida à população sénior do Concelho, esta atividade pro-

porciona uma tarde diferente, acompanhada de boas histórias, 
conversas, jogos, música, cinema, promovendo igualmente a 
aproximação dos seniores à Biblioteca e Museu Municipal. Tem 
como objetivo envolvê-los, estimulando a sua imaginação e 
ocupação de tempos livres.
Atividade dinamizada pelo Serviço Educativo dos SCM
22 participantes

BEBÉTECA “Letras e Chupetas”
Dia 29 de abril às 11h00
Dia 20 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
Público alvo: bebés (0 aos 36 meses) e até 2 acompanhantes.
Lotação máximo de inscrições: 10 bebés  
62 participantes

À RODA DAS HISTÓRIAS
Dia 29 de abril às 15h30
Dia 20 de maio às 15h30
Este é um projeto de promoção do livro e da leitura para crian-
ças 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 nar-
ração oral segue-se um momento de criatividade com as pala-
vras. Zás, Trás, Pás, uma história assim se faz!
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos
Entrada livre
22 participantes

LANÇAMENTO DO LIVRO INFANTIL  “O livrinho 
dos versos para rir 2” DE JOSÉ VIALO MOUTI-
NHO  
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional do Livro 
Infantil

Dia 1 abril às 15h00
Sinopse:
“Uma mão cheia de quadras populares, colhidas de Norte a Sul 
do País e Ilhas da Madeira e Açores que revelam o peculiar sen-
tido de humor do povo português.”
Sobre o autor José Viale Moutinho: nasceu na Ilha da Madeira 
e é autor de mais de meia centena de livros para crianças e 
jovens, alguns deles figurando no Plano Nacional de Leitura. 
Grande divulgador da Literatura Popular Portuguesa,criou na 
Afrontamento a Coleção Tradições Populares Portuguesas. 
Jornalista e escritor, tem várias obras editadas, algumas delas 
traduzidas nas mais diversas línguas, como o russo, búlgaro, 
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castelhano, alemão, italiano, catalão, asturiano e galego.
Sobre a ilustradora Fedra Santos, natural de Freamunde/Paços 
de Ferreira - Licenciou-se em Design de Comunicação/Arte 
Gráfica na Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto. 
Desenvolve trabalho nas áreas de Design Gráfico, Ilustração, 
Web Design e Fotografia. Cativa as crianças através das suas 
personagens burlescas e com sentido de humor, imagens ex-
pressivas e interventivas que, segundo a ilustradora, são in-
fluência do lugar onde nasceu.
70 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES  - DIVISÃO E JUVEN-
TUDE E EDUCAÇÃO DA CME:
Dias 5, 7, 7, 10, 13 e 18 de abril, das 9h00 às 17h00

320 participantes

AS VOGAIS SÃO DEMAIS!
Dias 7 e 28 de abril
Atividade semanal
Público alvo: Grupos do pré-escolar das escolas públicas e pri-
vadas do concelho.
Inscrição prévia: http://goo.gl/VUFAyu
Sinopse:
Oficina de promoção do livro e da leitura a desenvolver uma 
vez por semana na biblioteca municipal.

52 participantes

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE JAIME ROCHA
“Estança com Jaime Rocha”, apresentação do mais recente livro 
“Escola de Náufragos” e conversa com o autor
Dia 8 de abril às 15h00
“Tu és feito de uma outra coisa, os teus ossos e a tua carne 
foram cruzados por vários sangues. E eu apenas estava ali, ao 
pé de ti, a passar-te um testemunho antes de morrer.» O novo 
livro de Jaime Rocha volta a ter como cenário a Nazaré onde o 
mar dita o ritmo da vida.”

10 participantes

EXPOSIÇÃO DE PACHWORK - ATELIER ARTPA-
TCH
De 8 a 19 de abril
Inauguração da exposição no dia 8 de abril às 15h00.
O Artpatch é um atelier de patchwork artístico (um dos poucos 
a nível europeu e único em Portugal). Foi criado em 2011, sem 
fins lucrativos, atualmente situado na rua 14 n.648, onde cer-
ca de 12 senhoras desta cidade se reúnem para aprenderem  
esta arte.
O Patchwork é uma técnica em que se juntam vários pedaços 
de tecido, todos cozidos à mão.
Para enriquecer o trabalho final, podem-se usar várias técni-
cas, tais como:
- paper pearcing (uma técnica que combina a utilização do te-

cido com o papel) / butis (a técnica de criar relevo) / quilting 
(uma técnica que serve para acolchoar o trabalho) / o aplicado 
(acrescenta elementos ao trabalho) / o bordado / a colagem.
O Artpatch Atelier comercializa os produtos que são produzi-
dos pela sua mentora, Sara Alves Andrade, e pelas alunas que 
frequentam o atelier.

275 participantes

ESPETÁCULO  “Cantigas pequeninas, fadas ver-
des e versos para embalar o mar” PELO SOM DO 
ALGODÃO
No âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Livro
Dia 22 de abril às 11h00
“O coletivo O Som do Algodão resgata esta manta de retalhos 
preenchida de sonhos e poesia para apresentar uma perfor-
mance poética encantada, onde as palavras e os sons tecem 
uma teia de cumplicidade com o público.
Para pequenos e grandes sonhadores. O Som do Algodão sobe 
ao palco para levar a imaginação a passear.”
Público alvo: > 3 anos
Inscrições prévia
46 participantes

NO LABORATÓRIO DO ABECEDÁRIO
Dias 2, 9, 16 e 23 de maio
Todas as terças feiras 
Público alvo:1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, durante o período 
letivo (1 turma)
Sinopse: Oficina de escrita criativa dinamizada pelos funcioná-
rios da Fábrica de Palavras.
Atividade dinamizada pelo Serviço Educativo dos SCM

74 participantes

CONTOS E CANTOS PARA INFANTES
Dia 6 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.”
16 participantes
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A FICCIONALIDADE 
DE JOSÉ MARMELO E SILVA”
Dia 6 de maio às 15h00 
Maria Manuela Moreira Morais
Investigadora na Universitat Pompeu Fabra – Barcelona
A apresentação da obra esteve a cargo da Profª Doutora Maria 
de Fátima Marinho.
Vice Reitora da Universidade do Porto

35 participantes

II JORNADAS DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ESPINHO
Dias 12 e 13 de maio
A Rede de Bibliotecas de Espinho, em parceria com os Agrupa-
mentos de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e Dr. Manuel Gomes 
Almeida e Centro de Formação Aurélio da Paz dos Reis, rea-
lizou nos dias 12 e 13 de maio 2017 as II Jornadas da Rede 
subordinadas ao tema “Bibliotecas escolares no séc. XXI: novos 
paradigmas?”.
Estas jornadas decorreram no Centro Multimeios de Espinho, 
tendo como destinatários os professores de todos os ciclos, 
professores bibliotecários e bibliotecários municipais.
As jornadas, foram acreditadas pelo Conselho Científico-Peda-
gógico da Formação Contínua.
Parceiros: AE Dr. Manuel Laranjeira, AE Dr Manuel Gomes Al-
meida, Centro de Formação Aurélio da Paz dos Reis
Patrocinadores: AIPAL , PEPIM

180 participantes

LANÇAMENTO DO N.º 2 DA REVISTA CULTURAL 
“[Sem Equívocos]” DE AUGUSTO CANETAS
Dia 20 de maio às 15h00
No âmbito das comemorações do Dia do Autor Português.

40 participantes

1, 2, 3… READ & PLAY WITH ME!
Dia 27 de maio às 11h00
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), atra-
vés da exploração de histórias em inglês, das artes, da música, 
da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
Inscrição prévia. 
Inscrição gratuita.

8 crianças e 8 acompanhantes

LANÇAMENTO DO LIVRO DE POESIA “Quase um 
poema” DE MANUEL FERNANDO
Dia 27 de maio às 15h00

A apresentação da obra esteve a cargo do Professor Oliveira 
Ribeiro e Dr.ª Paula Gomes.
O evento foi acompanhado pelo músico Paulo Resende.

70 participantes

LANÇAMENTO DO LIVRO “Vontade de vencer” 
DE AVELINO PINTO
Dia 27 de maio às 17h30

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 
dezassete exposições, que foram fruto de um minucioso traba-
lho de investigação histórica

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Abril e Maio as exposições “UNTTLLED #08” de Pedro Mesqui-
ta, a 4.ª Bienal Internacional Mulheres d’ Artes e o CriArte Es-
pinho’17

A exposição do artista Pedro Mesquita foi realizada a partir da 
presença de materiais de cariz industrial e do quotidiano. A in-
vestigação e a manipulação desses elementos bem como a sua 
dissonância gráfica, estão presentes nas obras que são dadas 
a conhecer, sendo o experimentalismo uma das características 
fundamentais ao longo de todo o seu trabalho. O caráter de 
crítica social e política face ao mundo contemporâneo e ao seu 
posicionamento numa conjuntura de desigualdade, representa 
uma intenção assumida pelo artista. Através de diversos es-
tudos de cor e da sobreposição de materiais, Pedro Mesquita 
deixa transparecer na sua obra uma tridimensionalidade e uma 
austeridade geométrica intencional num contexto de concep-
tualismo industrial aglutinado a diferentes elementos de co-
municação quotidiana e interação social.   

 Em 2017 o Museu Municipal de Espinho recebeu a inscrição de 
124 artistas para a 4.ª Bienal Internacional Mulheres d´Artes, 
oriundas de catorze países, tendo o júri de selecção e premia-
ção escolhido cinquenta e seis obras para estarem patentes 
ao público a partir do dia 25 de Abril e até ao dia 24 de Junho 
nas Galerias Amadeo de Souza-Cardoso. Mais uma vez a apos-
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ta do Museu Municipal passou pelo incentivo às artistas para 
produzirem obras originais e de elevada qualidade, no sentido 
da promoção e divulgação da arte no feminino como um veícu-
lo privilegiado de comunicação e expressão de sentimentos, 
sensações e emoções muito próprias do universo da mulher 
e como forma de realização pessoal e de cidadania ativa. Na 
categoria de artistas convidadas tivemos a presença de duas 
artistas, uma de Portugal e outra de Espanha. A pintora Ana 
Pais Oliveira é doutorada em arte e design – área científica de 
Pintura pela Faculdade de Belas Artes do Porto, com um ex-
tenso curriculum expositivo e com vários prémios nacionais e 
internacionais. A escultora e gravadora Mercè Riba, natural de 
Barcelona, fez os estudos superiores na Escuela Massana e na 
Faculdade de Belas Artes da sua cidade natal. A partir de 1979 
fixou-se em Llampaies (Girona), terra que tem sido inspiradora 
para a produção de uma obra pública de grande relevo, com 
projecção em várias cidades espanholas e países europeus. A 
Bienal Internacional Mulheres d’ Artes é uma organização do 
Museu Municipal de Espinho em parceria com a empresa Tape-
çarias Ferreia de Sá, mecenas do evento.

O “CriArte Espinho’17” é uma iniciativa organizada pelo Servi-
ço Educativo dos Serviços de Cultura e Museologia da Câmara 
Municipal de Espinho em parceria com as Escolas Secundárias 
Drs. Manuel Laranjeira e Gomes de Almeida, que tem como 
objetivo principal a exposição no FACE (Fórum de Arte e Cul-
tura de Espinho), dos trabalhos dos alunos que frequentam o 
Curso de Artes, dando a conhecer ao público em geral o seu 
trabalho ao longo do ano. Realiza, igualmente, uma série de 
outras iniciativas complementares, de âmbito pedagógico, tais 
como workshops e uma palestra com artistas de renome nas 
várias vertentes das artes, desde o desenho, pintura, cinema 
e fotografia. O arquitecto Henrique Coelho, o professor Pau-
lo Fernandes (cinema), o fotógrafo Filipe Braga e o ilustrador 
Norberto Nunes foram os formadores convidados. A palestra 
esteve a cargo do arquitecto Pedro Devesas e da artista plás-
tica Dalila Gonçalves.
Visitante e participantes: 1369

3.ª EDIÇÃO DO CONSERVAS AO QUADRADO 
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
Este ano o evento contou com dois ateliers de cozinha (crian-
ças e adultos), o espectáculo “Grãos de Areia”, um jantar-con-
certo “Benny Goodman no Museu” pela Banda Freamunde Jazz 
Ensemble e o Maestro Hugo Marinheiro. Foi servida caldeirada 
de peixe.
Participantes: 129

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, EN-
CONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS 
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Abril e Maio realizaram-se no FACE os 

workshops “Delirium no Idoso Hospitalar” e “As vogais são de-
mais”, o Colóquio “Semana da Saúde”, “A Floresta”, o concerto 
da Bienal de Artes pelo Coro dos Amigos da Música, o espec-
táculo “Tributo a Zeca Afonso”, pelo Freamunde Jazz Ensem-
ble, os exames de Ballet da Escola Isabel Lourenço, os Ensaios 
do grupo de Danças de Salão da Cooperativa Nascente, os 
Workshops no âmbito do projecto “Criarte 2017” e de maqui-
lhagem da Associação Sorriso da Rita e o teatro de sombras 
“Grãos de Areia”.
Participantes: 747

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durantes os meses de Abril e 
Maio desenvolveu o projecto “Alar o Parque” em colaboração 
com a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora, a di-
vulgação do 21.º Encontro Internacional de Estátuas Vivas no 
Porto Welcome Center e levou à cena mais dois espectáculos 
“Grãos de Areia”. No âmbito da preservação do ambiente, de-
senvolveu a actividade “Com os pés na terra a aprender… para 
depois bem ensinar!”, com uma visita interactiva à HUMUS em 
Arcozelo.
Participantes: 306

SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo dos SCM desenvolveu nos meses de Abril 
e Maio as atividades “Férias com a Cultura”, realizada no Mu-
seu Municipal de Espinho nas férias da Páscoa, “Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de Autor”, “A Hora dos Maiores”, “No 
Laboratório do Abecedário”, “Alar o Parque”, visitas guiadas à 
Biblioteca e às exposições temporárias do Museu Municipal, o 
Dia Internacional dos Museus com a organização dos ateliers 
de cozinha para crianças e seniores e organizou no Forum de 
Arte e Cultura o projecto “Criarte” com as turmas do ensino se-
cundário do Curso de Artes das Escolas Dr. Manuel Laranjeira e 
Dr. Gomes de Almeida. Do projecto constaram uma exposição, 
quatro workshops e uma palestra.
Participantes: 172

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DIA DA MÃE – “A MAMÃ MAIS LINDA E CHEIRO-
SA” | 02 A 09  DE MAIO 
Pelo segundo ano consecutivo, o Turismo desafiou as Perfu-
marias locais para se associarem à Loja Interativa do Turismo 
(LIT), nas comemorações do Dia da Mãe.
De 02 a 09 de maio, a LIT expôs produtos cedidos pelas nossas 
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perfumarias. As mães que passaram pela Loja nestes dias, tive-
ram direito a uma lembrança.
Durante este período, as lojas associadas disponibilizaram des-
contos especiais, uma oferta a cada mamã e ainda maquilha-
gem gratuita.
A Surya Yoga Certer” também se associou à iniciativa oferecen-
do descontos nas aulas de yoga.
 

FEIRA IBÉRICA DE TURISMO (FIT) | 28 DE ABRIL 
A 1 DE MAIO
O município esteve presente na “FEIRA IBÉRICA DE TURISMO 
(FIT)”, que se realizou na Guarda durante 4 dias, 28 de Abril a 
1 de Maio.
Este evento dedicasse ao turismo numa perspetiva ibérica, 
onde operadores e agentes do setor do Turismo de Portugal e 
de Espanha, apresentam e promovem os seus produtos, servi-
ços e recursos. Esta feira, amplamente visitada por espanhóis, 
foi uma oportunidade para promover o destino Espinho junto 
deste mercado.
Promoveram-se também de forma estratégica eventos que de-
correm no território: Festival Internacional de Estátuas Vivas; 
Espinho Surf Destination; Festival oito24; Beach Volleyball 
World Tour.

PORTO WELCOME CENTER – CAMPANHA PRO-
MOCIONAL CONJUNTA COM OS  MUNICÍPIOS DA 
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO  | 20 A 21 DE 
MAIO
Espinho participou numa Campanha Promocional conjunta com 
os municípios da Área Metropolitana do Porto, dias 20 e 21 de 
maio, no Porto Welcome Center (PWC).
Para além de promoção do destino no seu todo,  o município 
promoveu os seus eventos, Festival Internacional de Estátuas 
Vivas, Espinho Surf Destination e Festival oito24, e o artesa-
nato local com trabalho ao vivo pelo artesão espinhense Her-
culano Alves.

APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO 2017 DO ESPINHO 
SURF DESTINATION | 09  DE MAIO
Depois do sucesso das anteriores edições, a Câmara Municipal 
de Espinho apresentou a edição 2017 do Espinho Surf Desti-
nation.
O programa oficial da edição de 2017 do Espinho Surf Destina-
tion foi apresentado ao público no dia 09 de maio na Câmara 
Municipal de Espinho, numa sessão que contou com a presença 
do Vice-presidente da Câmara Municipal, Vicente Pinto.
Os eventos desportivos acontecem entre maio e junho, com 
destaque para o Junior Qualifying Series Europe, que nas edi-
ções anteriores trouxe a elite do surf a Espinho e que promete 
voltar a reunir as jovens promessas do surf mundial.
O projeto ESD integra o Circuito de Surf do Norte, nos dias 20 
e 21 de maio, onde dse destaca a gala Surf North Awards, no 
dia 20 de maio, que premiará os surfistas mais importantes do 

Norte de Portugal. Seguem-se a 17 de junho, o Miss ESD e no 
dia 18  o evento  Girls on Top.  De 22 aos 25 cdecorre a prova 
mais importante na melhor onda do Norte do país - Pro Junior 
Europe by World Surfing League.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
A análise e o apoio prestado no âmbito da gestão das candi-
daturas a habitação social, complementa, nesta área, as ati-
vidades de gestão corrente, no que respeita ao atendimento, 
encaminhamento e acompanhamento de situações diversas.

No período em análise os serviços prestaram apoio a uma dili-
gência de recolha de resíduos de uma habitação e colaboraram 
na procura de soluções conjuntas com vista à resolução da si-
tuação.

HABITAÇÃO SOCIAL
O atendimento e acompanhamento de proximidade e a articu-
lação interinstitucional são uma aposta dos serviços, visando a 
promoção do bem-estar da população residente em habitação 
social e numa lógica de procura conjunta e partilhada de solu-
ções, com vista à resolução dos problemas com que se depa-
ram.

No âmbito da gestão mensal dos atrasos e incumprimentos 
no pagamento das rendas dos fogos de habitação social, os 
serviços continuam a reforçar os contactos regulares com os 
moradores em situação de incumprimento e com os técnicos 
que realizam o acompanhamento das famílias na medida de 
Rendimentos Social de Inserção e de Ação Social nos diversos 
complexos habitacionais.

ARTICULAÇÃO INTRAINSTITUCIONAL
Para além das ações de gestão corrente, no período em análi-
se foi realizada mais uma reunião com técnicos da DOM, DSBA 
e SPE para articulação da intervenção a realizar no Complexo 
Habitacional da Quinta, em Paramos, nomeadamente no que 
respeita à manutenção dos espaços destinados a jardins, can-
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teiros e caldeiras, analisando-se ainda a eventual intervenção 
a realizar aquando da colocação do parque infantil e aparelhos 
geriátricos. No final da reunião foi realizada uma visita ao com-
plexo habitacional. 

COMISSÃO DE MORADORES
A Comissão de Moradores de Paramos realizou três reuniões 
com a técnica do SASIS que acompanha o complexo habitacio-
nal, articulando as diversas situações e iniciativas que estão 
previstas e mantendo toda a disponibilidade e interesse ha-
bituais.

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Realizaram-se várias reuniões com o Eixo 3 do CLDS-3G ‘Es-
pinho Vivo’, com vista à construção e colocação de papeleiras 
junto aos três blocos habitacionais propriedade do Município 
de Espinho situados na Marinha de Silvalde. 

Foi reforçada a articulação com o Centro Comunitário do Centro 
Social de Paramos, não só no que respeita ao apoio prestado às 
atividades realizadas no complexo habitacional como também 
no âmbito do acompanhamento da medida de Rendimento So-
cial de Inserção e de Ação Social.

Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção de Espinho.

HORTAS COMUNITÁRIAS
Visando a atribuição de novos talhões, três moradores do Com-
plexo Habitacional da Quinta, em Paramos, estiveram presen-
tes na formação promovida pela LIPOR que decorreu nos sába-
dos do mês de abril.

Foi realizada uma reunião entre os SASIS, a DOM e os SPE com 
vista a analisar e avaliar a possibilidade de implementar uma 
Horta Comunitário no Bairro da Ponte de Anta.

ATIVIDADES SENIORES / ENVELHECIMENTO E 
ISOLAMENTO

Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:

- 4º Baile sénior 2017, que decorreu no dia 23 de abril, no Salão 
Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 18 e 19 de abril 
foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no dia 21 
foi realizada a montagem e decoração do espaço. Participaram 
203 seniores;
- 5º Baile sénior 2017, que decorreu no dia 25 de maio, no Sa-
lão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 18 e 19 de abril 
foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no dia 21 

foi realizada a montagem e decoração do espaço. Participaram 
203 seniores;
- Viagem sénior a Cuba, que decorreu de 23 de abril a 1 de 
maio, com um grupo de 10 participantes;
- Viagem sénior à Polónia, que decorreu de 19 a 22 de maio, 
com um grupo de 15 participantes;
- Preparação da atividade Cinema sénior 55+, a iniciar no mês 
de junho;

- Preparação da atividade Dia Metropolitano dos Avós, com a 
participação numa reunião promovida pela Área Metropolita-
nas do Porto (AMP), no Europarque, em Santa Maria da Feira, 
para preparação do evento.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
Numa lógica de articulação interinstitucional, o BLV esteve re-
presentado na XI Feira das Profissões “#Desafia-te#” promovi-
da pelo Centro Social de Paramos e que se realizou nos dias 17 
e 18 de maio, no Centro Multimeios de Espinho.

IGUALDADE DE GÉNERO
Em parceria com o Eixo 3 do CLDS 3G ‘Espinho Vivo’, foram 
promovidos junto da população sénior um conjunto de grupos 
de discussões estruturados (“Focus Group”), que pretenderam 
promover a partilha progressiva e a clarificação dos pontos de 
vista e ideias dos participantes sobre a temática da “Igualdade 
de Género”. 
Assim, foram dinamizadas 6 sessões, em 6 instituições con-
celhias: Centro Social de Paramos, ADCE, Cerciespinho, Santa 
Casa da Misericórdia de Espinho, Junta de Freguesia de Espinho 
e Centro Social Paroquial S. Tiago de Silvalde; num total de 84 
participantes. 

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 291 utilizações.

PROJETO “CUIDAR NA DEPENDÊNCIA”
O primeiro programa psicoeducativo dirigido a cuidadores de 
pessoas idosas dependentes, que pretendeu aproveitar a ex-
periência e o knowHow adquirido no âmbito do projeto “Cuidar 
de Quem Cuida”, terminou no dia 17 de fevereiro, e foi avaliado 
de forma positiva por todos os intervenientes.
No dia 21 de março realizou-se uma reunião entre os parceiros 
envolvidos no projeto e as responsáveis pelo projeto “Espaço 
ao Cuidador” da Unidade de Cuidados na Comunidade Arcoze-
lo/Espinho, com vista à partilha de experiências e articulação 
futura. 
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FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
Os serviços asseguram presença nas seguintes iniciativas:

- Formação “Roteiro Medição do Impacto Social”, promovido 
pela Área Metropolitana do Porto (AMP) e que decorreu nos 
dias 5 e 19 de abril, e 3, 17, 24 e 30 de maio na Faculdade de 
Psicologia da Universidade do Porto (FPCE-UP);
- Apresentação pública do programa “Capacitação para o Inves-
timento Social”, que decorreu na Fundação de Serralves, no dia 
7 de abril;
- Seminário “Poder Local e o Combate à Pobreza”, promovido 
pela EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, que decorreu 
no dia 3 de maio no Parque Biológico de Vila Nova de Gaia;
- Apresentação Pública do projeto “Acessibilidade em Língua 
gestual Portuguesa na AMP”, no dia 18 de maio, na Fundação 
Cupertino de Miranda;
- Seminário “Habitação Social: Presente e Futuro”, promovido 
pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Gaiurb, EM e a 
Associação Portuguesa de Habitação Municipal, que decorreu 
no dia 23 de maio no Auditório do Centro Paroquial de Mafa-
mude.

PROGRAMA REDE SOCIAL
Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo.

Foram realizadas duas reuniões de trabalho no âmbito do “Nú-
cleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho 
de Espinho” (NPISAE).

Foi realizada uma reunião no âmbito do projeto “Balneário So-
cial – Ponto de Contato” promovido pelo Centro Social de Para-
mos, em articulação com a CME e com a Delegação de Espinho 
da Cruz Vermelha Portuguesa.

OUTRAS ATIVIDADES
- Os serviços promoveram a “Semana da Saúde”, de 18 a 21 
de abril, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde. 
Foram realizadas palestras, rastreios e diversas atividades fí-
sicas.
- Com inicio a 2 de maio e fim previsto para 6 de junho, foi 
inaugurada no dia 3 de maio a iniciativa “Alar o Parque”, que 
pretendeu criar uma instalação artística e escultórica no Par-
que João de Deus, com o apoio da comunidade, nomeadamente 
das instituições que trabalham com a população sénior. Par-
ticiparam 6 instituições: Cerciespinho, Junta de Freguesia de 
Espinho, Centro Social Paroquial S. Tiago de Silvalde, Centro 
Social de Paramos, Associação de Socorros Mútuos S. Francisco 
de Assis de Anta e Santa Casa da Misericórdia de Espinho. 
- Acompanhamento, orientação e avaliação de duas estagiá-
rias: estagiária de “Gerontologia” da Universidade de Aveiro 
e estagiária de “Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade” da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almei-
da.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE

TORNEIO DE DIVULGAÇÃO DE BADMINTON NGD 
25 DE ABRIL
Decorreu no passado dia 25 de abril de 2017, na Nave Poliva-
lente de Espinho mais uma competição de badminton com or-
ganização a cargo da Novasemente Grupo desportivo – Secção 
Badmínton, em conjunto com a ARBA – Associação Regional de 
Badminton de Aveiro.
Nesta competição foram montados 10 campos de Badminton, 
tendo participado neste evento cerca de 49 atletas com idades 
compreendidas entre os 8 e os 17 anos de idade, provenientes 
dos seguintes clubes/escolas:
AMRCT – Travanca (ARBA-Aveiro)
CCRM – Maceda (ARBA-Aveiro)
NGD – Espinho (ARBA-Aveiro)
ADS – Serpins (Coimbra, Clube convidado)
ESMS – Escola Aveiro (ARBA-Aveiro)
AAE – Espinho (ARBA-Aveiro)
CA - Albergaria (ARBA-Aveiro)
A organização agradece a disponibilidade da Divisão de Des-
porto da C.M.E., potenciando a possibilidade de trazer vários 
Jovens que normalmente não fazem Competição em Torneios 
Oficiais, a bela Cidade de Espinho.

V JORNADA DA LIGA OLÍMPICA DE KARATÉ |  20 
e 21 de MAIO
O IV OPEN NEKP teve lugar no dia 21 de maio na Nave Des-
portiva de Espinho e teve a participação de 423 atletas e 86 
treinadores de 60 clubes em representação de 45 associações 
(atletas entre os 6 e os 35 anos). Este OPEN teve a colaboração 
de 41 árbitros e 12 oficiais de mesa, uma equipa de fisiotera-
peutas do Instituto Piaget, uma equipa médica e uma equipa 
dos Bombeiros de Espinho. A organização esteve a cargo do 
NEKP com o apoio da FNK-P.
Durante estes dois dias passaram pela Nave Desportiva de Es-
pinho cerca de 3000 pessoas.

CAMPEONATO NACIONAL DE VIET VO DAO/
TRAN VO DAO 2017 | 27 DE MAIO
Realizou-se no passado dia 27 de maio o “Campeonato Nacio-
nal de Viet Vo Dao/Tran Vo Dao 2017” com organização a cargo 
da; APAM – Associação Portuguesa de Artes Marciais. Nesta 
prova participaram 70 atletas, que se distribuíram por 30 pro-



36

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

             Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3  |  Junho de 2017

vas em diferentes nos escalões: Infantil; Juvenil e Adultos, to-
talizando 305 participações. A prova foi realizada em ambiente 
cordial de amizade, tendo tido uma assistência de cerca de 250 

pessoas.

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 - 24 jogos
Futsal - 10 jogos
Voleibol - 43  jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

FÉRIAS DESPORTIVAS NGD – PÁSCOA 2017 
De 5 a 7 / 10 a 13 e 18 a 19 de abril de 2017

TORNEIO DE FUTSAL INTERESCOLAS DO 1º CI-
CLO - NGD | 20 e 21 DE MAIO
O torneio teve a organização do Departamento de Formação 
de Futsal da Novasemente Clube Desportivo, e teve como 
principais objetivos dar a conhecer afincadamente o Clube e 
proporcionar um fim-de-semana de futsal pedagogicamente 
divertido.
Neste primeiro ano participaram as 6 escolas básicas do 1.º ci-
clo do concelho com um total de 105 crianças entre os 8 e os 
10 anos inscritas, quer masculinos como femininas.

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 - 4 jogos
Futsal - 26 jogos

PISCINA MUNICIPAL

Protocolos com Escolas:
·  Sá Couto;
·  Manuel Laranjeira;
·  Manuel Gomes Almeida;
·  Academia Música;

- Em média, temos cerca de 500 a 600 alunos por semana que 
usufruem destes Protocolos existentes com a Autarquia, para 
utilização das instalações da Piscina Municipal;
- Campos férias com cerca de 50 crianças (20 Educarte e 30 
Novasemente);
- Acção de Formação com a Unidade de Saúde Familiar de Anta, 
com o Tema “Prevenção de Quedas”, com cerca de 60 partici-
pantes;
- Torneio de Natação da Cerci com 6 equipas e 60 participantes;
Homenagem ao Professor Sampaio com o Prémio Carreira atri-
buído pelo Sr. Presidente da Câmara;
- Torneio Vila de Anta, Memorial Napoleão Guerra em Maio, com 
19 equipas e 292 nadadores.
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EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL “LIDAR 
COM A INDISCIPLINA E A VIOLÊNCIA” | 5 A 18 
DE ABRIL
A Divisão de Educação e Juventude juntamente com a Associa-
ção de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, no âmbito do 
projeto Promover o Sucesso, realizaram uma ação de formação 
para trabalhadores afetos aos estabelecimentos de ensino, sob 
o tema “Lidar com a Indisciplina e a Violência”. Receberam esta 
formação profissional 81 funcionários. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO “SIADAP – SISTEMA INTE-
GRADO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO” | 11 E 
12 DE ABRIL
A Divisão de Gestão de Recursos Humanos com o apoio da Divi-
são de Educação e Juventude organizou uma ação de formação 
para todos os trabalhadores afetos aos estabelecimentos de 
ensino sobre o tema “SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação 
do Desempenho”. Participaram nesta ação 138 funcionários.

2.º SEMINÁRIO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO | 20 DE ABRIL
Participação da Divisão de Educação e Juventude no seminário 
organizado pelo sindicato STAL e Município de Espinho.

VIII SESSÃO CULTURAL DA FCAPE | 21 DE ABRIL
Participação da Divisão de Educação e Juventude na atividade 
da FCAPE.

REUNIÃO REDE DE OFERTA EDUCATIVA/FORMA-
TIVA 2017/2018 | 26 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. 

MEGA EXPOSIÇÃO DE CONSTRUÇÕES – LEGO | 
29 DE ABRIL A 01 DE MAIO
Realizou-se no dia 29 e 30 de abril e 1 de maio, uma Mega Ex-
posição de Construções LEGO, na Sala dos Fornos – Oliva Crea-
tive Factory em S. João da Madeira, com o apoio do Municipio 
de Espinho. 
O Município de Espinho, através da Divisão de Educação e Ju-
ventude, ofereceu 1 bilhete a cada aluno do pré-escolar e 1.º 
ciclo das escolas públicas do concelho.

PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBA-
TE AO INSUCESSO ESCOLAR E SEUS PROJETOS 
(PIICIE) DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 
(AMP) | ABRIL E MAIO
Participação da Divisão de Educação e Juventude nos traba-
lhos promovidos pela Área Metropolitana do Porto, no âmbito 
da candidatura do projeto do município. 

COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO ESPANHOL | 02 
A 05 DE MAIO
De 02 a 05 de maio decorreu em Espinho a Semana Cultural 
Espanhola, promovida pelo Agrupamento de Escolas Dr. Ma-
nuel Laranjeira e que contou com várias atividades que tiveram 
lugar 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.

COLABORAÇÃO DA DEJ NAS II JORNADAS DA 
REDE DE BIBLIOTECAS DE ESPINHO – BIBLIOTE-
CAS ESCOLARES DO SÉC. XXI: NOVOS PARADIG-
MAS?| CENTRO MULTIMEIOS DE ESPINHO | 12 E 
13 DE MAIO 
No âmbito da realização das “II Jornadas da Rede de Bibliotecas 
de Espinho – Bibliotecas Escolares do Séc. XXI: Novos Paradig-
mas?” que decorreram nos dias 12 e 13 de maio no Centro Mul-
timeios de Espinho, a Divisão de Educação e Juventude (DEJ) 
participou nas reuniões de preparação do evento na Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, bem como nos dois dias de tra-
balhos.
O público-alvo das Jornadas foram todos os Professores Biblio-
tecários, Docentes e Bibliotecários Municipais.

BIOBLITZ SERRALVES | 15 A 19 DE MAIO 
De 15 a 19 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 427 alunos e 17 professores das escolas pú-
blicas do concelho.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO | 17 
DE MAIO
Participação da Divisão de Educação e Juventude na ação orga-
nizada pelo Município de Espinho.
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AEMGA – RUMOS | 19 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.

GRUPO MUSICAL DE INSTRUMENTOS CHINESES 
“AMIGU DI MACAU” | 22 DE MAIO
Realizou-se no passado dia 22 de maio na Academia de Música 
de Espinho, um espetáculo do Grupo Musical de Instrumentos 
chineses “Amigu di Macau”.
O grupo era composto por 26 elementos, vieram do Canadá e 
dos Estados Unidos, através da Fundação Jorge Álvares.
A Câmara Municipal de Espinho e o Instituto Confúcio da Uni-
versidade de Aveiro organizaram este evento, no âmbito da 
introdução do Mandarim nas escolas do concelho no próximo 
ano letivo.
Estiveram presentes a assistir ao espetáculo representantes 
do município e de uma junta de freguesia, alunos da Academia 
de Musica de Espinho, Universidade Sénior de Espinho e As-
sociação de Socorros Mútuos de S. Francisco de Assis de Anta.

SIADAP | 23 DE MAIO
Organização conjunta entre a Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos e a Divisão de Educação e Juventude de ação no âm-
bito do sistema de avaliação SIADAP a elementos de agrupa-
mento de escolas.

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO POU-
PAR ESTÁ O GANHO | 2016/2017 | MAIO
Durante este ano letivo, a Divisão de Educação e Juventude e 
6 turmas das escolas do concelho  estão envolvidas no projeto 
de educação financeira “No poupar está o Ganho”, em parceria 
com a Área Metropolitana  do Porto (AMP) e  a Fundação Dr. 
António Cupertino de Miranda (Museu do Papel e Moeda). 
Ainda este ano letivo a  AMP  assumiu o investimento numa 
nova dimensão – a medição do impacto social – contando para 
o efeito com as parcerias das Faculdades de Psicologia e Ciên-
cias de Educação e Economia da Universidade do Porto.

No âmbito deste projeto, os técnicos da Divisão de Educação e 
Juventude foram às escolas efetuar os pós testes aos alunos 
das turmas abrangidas pelo projeto.

N.º ALUNOS INSCRITOS
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2016/2017 

Diariamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 245

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 647

Alunos inscritos nas AEC: 435

Refeições Servidas: 682

• Alunos com Escalão A – Refeições: 247

• Alunos com Escalão B – Refeições: 101

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 216

Alunos com Transporte Escolar: 416

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 310

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 631

Alunos inscritos nas AEC: 454

Refeições Servidas: 736

• Alunos com Escalão A – Refeições: 214

• Alunos com Escalão B – Refeições: 112

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 208

Alunos com Transporte Escolar: 152

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:6

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 26

 Alojamento Local: 8

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 51

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 59

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 77

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 252

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 107

N. DE OFÍCIOS: 219

 Atendimentos: 52

 Obras Particulares: 167

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 33

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 116
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PLANEAMENTO 
ESTRATÉGICO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPINHO
Encontram-se em elaboração os incentivos previstos no arti-
go 104.º do regulamento do PDME, designadamente, para as 
ações de reabilitação de edifícios com interesse patrimonial 
identificados no Anexo IV e para a execução de empreendi-
mentos ou edifícios de construção sustentável onde se operem 
iniciativas de redução de consumo energético, do consumo de 
água potável ou de gestão sustentável da água.  

ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) – EXE-
CUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBA-
NA (ORU)
A ARU do Litoral da Cidade de Espinho foi publicada em Diário 
da Republica, II – Série em 21.04.2017, através de Aviso n.º 
4295/2017 e atualmente encontra-se a decorrer nos servi-
ços a elaboração Operação de Reabilitação Urbana (ORU). Em 
paralelo foram delimitadas as outras duas ARU´s previstas, 
designadamente, a ARU do Núcleo Central e a ARU da Foz de 
Silvalde.

PROJETOS METROPOLITANOS
Os SPE integram o grupo de trabalho do “SIG Metropolitano da 
AMP” que tem como objetivos: (i) capacitar a AMP e os Mu-
nicípios que a constituem terem informação interoperável, de 
forma a permitir a interligação com o “SIG Metropolitano da 
AMP” seguindo a diretiva INSPIRE, para que seja possível a ar-
ticulação e o desenvolvimento de projetos intermunicipais com 
forte impacto territorial; (ii) dotar a AMP e os municípios que a 
integram de um sistema de ortofotomapas homologados, de 
forma a constituir um sistema intermunicipal; (iii) criar um sis-
tema piloto ao nível intermunicipal, usando os ortofotomapas 
e a informação temática disponibilizada de forma normalizada, 
com recurso a interoperabilidade e em tempo real por cada um 
dos Municípios. Foi assinado o Protocolo entre a Área Metropo-
litana do Porto e o Municipio de Espinho no dia 28 de abril. A 
Câmara com esta integração tem acesso a uma melhoria ao ní-
vel dos equipamentos e do software informático, assim como, 
adquiriu os ortofotomapas disponibilizados pela Direção Geral 
de Território, à escala 1/10.000, dos anos 2012 e 2015. 

PROJETOS EUROPEUS
O MUNICÍPIO DE ESPINHO PARTICIPA NA REDE  
URBACT “MAPS – MILITARY ASSETS AS PUBLIC 
SPACES”.

No âmbito deste projeto, no passado dia 8 abril o Município de 
Espinho e o URBACT Local Group (ULG), realizaram o primeiro 
Open Day, que integrava uma corrida de 10 km e uma caminha-
da de 5 km num circuito denominado de a “Rota dos Edifícios 
Militares”. Este Open Day, contou com a parceria do Regimento 
de Engenharia n.º 3 e do Running Espinho, associando a práti-
ca de exercício físico à promoção e conhecimento ”in side” dos 
diversos espaços e edifícios militares desativados existentes 
no concelho. O evento tinha como principais objetivos apresen-
tar o projeto URBACT MAPS aos participantes, dar a conhecer 
todos os espaços militares desativados e integrar todos os ci-
dadãos/participantes a votar num dos 4 usos apresentados e 
aprovados pelo URBACT Local Group para os diferentes edifí-
cios e espaços a serem requalificados/reestruturados futura-
mente.
Posteriormente, nos dias 3 e 4 de maio, o Município de Espi-
nho recebeu os parceiros europeus e os leader experts deste 
projeto para o 3.º Transnational Meeting. Este meeting contou 
no 1º dia (3 maio) com reuniões de trabalho no Oporto Golf 
Club e no Salão Nobre dos Paços do Concelho e ainda com a 
visita aos locais mencionados anteriormente, assim como com 
a presença de alguns dos membros do ULG; no 2º dia (4 maio) 
os restantes trabalhos decorreram na galeria do Fórum Arte 
Cultura Espinho. Este encontro contou com a presença de cerca 
de 40 elementos e membros deste projeto europeu, sendo que 
o grupo de trabalho do Município de Espinho incluiu diversos 
técnicos municipais e foi liderado pelo Vice-Presidente da au-
tarquia, Vicente Pinto. O Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho marcou presença na reunião do 1º dia, nos Paços do 
Concelho, onde deu as boas vindas e agradeceu a presença de 
todos os participantes, salientando a importância da realização 
destes encontros para a conceção de um plano de ação integra-
do com os parceiros europeus.

PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS INTER-DIVISÕES
Criação do Gabinete de Apoio à Regularização das Construções 
Ilegais (GARCI), tendo sido já realizados 90 pedidos de esclare-
cimento (SPE/DOPL); Apoio/análise conjunta de processos de 
operações urbanísticas (SPE/DOPL); Apoio e participação nos 
conteúdos de candidaturas ao Portugal 2020 para a aquisição 
de plataforma de SIG Municipal (SPE/DGAFT/Comunicação); 
Participação no Projeto de Criação da Reserva Natural Regio-
nal da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos (SPE/DSBA); 
Desenvolvimento do Projeto de Requalificação para a Avenida 
24, incluindo a Rotunda com a Rua 41 (SPE/DSBA); Desenvol-
vimento e Execução do Projeto de Requalificação para a Ave-
nida 32 (SPE/DSBA); Requalificação do jardim da Rua 14 e do 
canteiro entre a Av. 24 e o tribunal (SPE/DSBA); Participação 
no Projeto de Intervenções nos Espaços Públicos do Complexo 
Habitacional da Quinta de Paramos (SPE/SASIS); Atualização e 
apoio sistemático nas bases de dados existentes no Sistema 
de Informação Geográfica junto dos interlocutores de cada uni-
dade orgânica – 1.º fase (SPE/DOPL/DGAFT/DSBA/DOM); 
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OUTROS PROJETOS / AÇÕES ESTRATÉGICAS
Encontra-se em curso o Projeto do Parque Atlântico; o Plano de 
Arborização do Concelho de Espinho - Desenvolvimento da 1ª 
Fase - Freguesia de Espinho; Têm sido realizados cadastros, de 
propriedades municipais e privadas em áreas estratégicas do 
concelho para darem apoio à elaboração de Unidades de Exe-
cução e a Unidades de Intervenção; Colaboração e parceria na 
realização da exposição de homenagem ao Arquiteto Marques 
de Aguiar; Atendimento e apoio a empresários, investidores e 
munícipes.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)
Efetuou-se a construção de mapas web para visualização de 
informação constante nas Bases de Dados (BD) do SIG, no-
meadamente: atendimentos dos clandestinos; ortofotomapas 
e cartografias diversas; cadastrais, planta de ordenamento e 
de condicionantes da RPDME e ainda a toponímia; estas liga-
ções web serão brevemente disponibilizadas no site da CME; 
Apoio a diferentes elementos das Unidades Orgânicas (UO) na 
utilização de projetos QGis para introdução de informação nas 
Bases de Dados Espaciais (BDE) - DSBA, DGAFT, DOPL e DOM; 
Preparação e estruturação da BDE/GARCI, para carregamen-
to da informação relativa aos registos dos atendimentos das 
construções ilegais (SPE/DOPL/DOM); Disponibilização da BDE/
Toldos e Publicidade nos projetos QGis -DGAFT e DOPL para 
atualização da informação; Tratamento e geoprocessamento 
da cartografia em imagem de 1948 (Arquivo), de 1973 e da 
cartografia digital de 1994 para sua introdução no SIG; Traba-
lhos de junção de plantas de processos antigos para impressão 
e sua introdução no SIG; Preparação do projeto em QGis para 
emissão de extratos dos planos de pormenor em vigor para 
emissão das respetivas plantas no Gabinete de Atendimento 
(SPE/AME); Realização de reuniões de preparação e ação for-
mativa para utilização do QGis no âmbito dos trabalhos ineren-
tes à recolha dos processos do Arqtº Marques de Aguiar; Geo-
processamento e introdução nos SIG da informação relativa 
ao Estudo de Ocupação Urbanística na Lomba – Paramos para 
extração de mapas de áreas; Emissão de extratos de plantas 
da RPDME  e de mapas variados no SIG para apoio a processos 
de candidaturas e de estudos diversos; Compilação de informa-
ção vetorial relativo à REN e RAN (RPDME) para envio à AMP; 
Elaboração de projetos específicos em QGis (solicitados pelo 
Gabinete de Atendimento), para emissão de extratos relativos 
ao alvará de loteamento em causa para posterior envio ao re-
querente; Georreferenciação de plantas de loteamentos; Inicio 
do registo cadastral da área envolvente à A29.
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença no Auto de Consignação para a pavimentação das 
ruas do concelho, em Anta.
- Presença no Jogo de Voleibol - SCE X SLBenfica, na Nave 
Polivalente de Espinho.
- Presença na apresentação pública do projeto “Acessibilida-
de Língua Gestual Portuguesa”, que decorreu na Fundação 
Cupertino Miranda.
- Presença no “Jogo de Voleibol -  SLBenfica X SC Espinho.
- Presença na “XI Feira das Profissões”, no Centro Multimeios.
- Presença na sessão de abertura do evento “Conservas ao 
Quadrado - Dia Internacional dos Museus”, no FACE – Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho.
- Presença no jantar no âmbito do evento “Conservas ao 
Quadrado - Dia Internacional dos Museus”, no FACE.
- Presença no Passeio Sénior da Freguesia de Paramos.
Presença na Assinatura do Auto Consignação da Rua Nossa 
Sra. do Mar.
- Presença na apresentação de “Contratos Financeiros da 
Fundação Ambiental e Entidade S.U.A”, em Porto de Mós.
- Presença no jantar de “Aniversário dos 75 anos da Associa-
ção de Voleibol do Porto”, que decorreu na Maia.
- Presença na apresentação do “Programa de Requalificação 
dos Equipamentos Desportivos do Município de Espinho”.
- Presenta no 37º Aniversário da  ADFA, na Sede.
- Presença no “Projeto Alar o Parque”, no Parque João de Deus.
- Presença no lançamento do livro “Quase um Poema “ de Ma-
nuel Fernando, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Presença no lançamento do livro “Vontade de Vencer” de 
Avelino Ferreira, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Presença na Sessão Solene do “24º Aniversário da Fregue-
sia de Anta, que decorreu na Tuna Musical de Anta.
- Presença no “Baile Sénior”, que decorreu no Salão Nobre da 
Piscina Solário Atlântico. 
- Presença no “Encontro de Atividades Aquáticas Cidade de 
Espinho”, realizado na Piscina Municipal de Espinho.

PRESENÇAS
- Presença nas “Comemorações do 23º Aniversário do Núcleo 
S.C.P de Espinho, na Sede do clube na Rua 23.
- Presença na Corrida URBACT - “Rota dos Edifícios Militares”, 
no Regimento de Engenharia de Espinho.
- Presença no “18º Aniversário da Associação Desportiva 
Corga de Silvalde, no Restaurante Flôr da Corga.
- Presença na representação do “Mercado de Época”, no âmbi-
to do evento “Espinho Vive Semana Santa”.
- Presença na “Procissão de Ramos”, no âmbito do evento 
“Espinho Vive Semana Santa”, no Largo do Souto em Anta.
- Presença na “Última Ceia” no âmbito do evento “Espinho 
Vive Semana Santa, que decorreu no Centro Multimeios de 
Espinho.
- Presença no “Concerto de Páscoa”, no âmbito do evento 
“Espinho Vive Semana Santa, que decorreu na Igreja Matriz 
de Espinho.
- Presença na “Via Sacra”, no âmbito do evento “Espinho Vive 
Semana Santa, que decorreu no Largo da Câmara Municipal 
de Espinho.
- Presença no Jogo de Futsal - Novasemente X Benfica, reali-
zado no Pavilhão Napoleão Guerra.
- Presença na sessão de abertura do “2º Seminário de Segu-
rança e Saúde no Trabalho, que decorreu no Centro Multi-
meios de Espinho.
- Presença no almoço/debate “Alma Portuguesa- Espírito 
Europeu”, que decorreu em Lisboa.
- Presença na sessão de encerramento do “2º Seminário de 
Segurança e Saúde no Trabalho, que decorreu no Centro 
Multimeios de Espinho.
- Presença na “Eucaristia de Grupos de Peregrinos a Fátima”, 
na Igreja Matriz de Espinho.
- Presença na visita do Secretário de Estado Cidadania e 
Igualdade, ao Centro social de Paramos.
- Presença no Colóquio “Futebol Saúde e o Futuro”, organiza-
do pelo Marfoot, que decorreu no FACE 
- Presença na assinatura do contrato de saneamento em 
Pedregais e Bouços, na freguesia de Anta.

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Presença na Palestra “60 anos de História: o Papel da Es-
cola Manuel Gomes de Almeida no Concelho de Espinho.”, na 
Escola Manuel Gomes de Almeida.
- Presença no “Dia Mundial da Criança”, no Parque João de 
Deus.

REPRESENTAÇÕES
- Representação no lançamento do Livro “O Livrinho dos ver-
sos para rir 2”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Representação no “Concerto da Primavera” do Orfeão, reali-
zado no Auditório do Casino de Espinho.
- Representação no Seminário Internacional “Convergência 
Económica e Políticas de Desenvolvimento Regional”.
- Representação no Seminário “PNPOT - Território e Prospeti-
va”, em Lisboa.
- Representação na apresentação pública “ Capacitação para 
o investimento Social”, que decorreu na Fundação de Serralves.
- Representação na inauguração da “Exposição de Patchwork 
- Atelier Artpatch”, no FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho. 
- Representação na apresentação do Livro “Escola de Náufra-
gos” na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva”.
- Representação na exposição do Projeto Fotográfico “Na 
minha Rua”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na entrega dos Troféus “VI Tigre Cup 2017”,.
- Representação no “XIV Torneio de Veteranos do 
S.C.Espinho”, no Centro de Futebol do  S.C.Espinho.
- Representação na sessão de abertura da “Semana da Saú-
de”, no FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no “Co Drive Carro Rallye Casino de Espinho”.
- Representação no debate “Segurança Social | Natalidade e 
Envelhecimento - que futuro”, no Auditório da Câmara Muni-
cipal de Aveiro.
- Representação no Espetáculo “Los Prémios Goya 2017”- 
Grupo de Espanhol, que decorreu no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação no “Dia da Comunidade Escolar”, que decor-
reu no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na apresentação do livro “A Ficcionalidade 
de José Marmelo e Silva”, que decorreu na Biblioteca Munici-
pal José Marmelo e Silva.
- Representação na sessão de abertura da exposição “CriArte 
Espinho 17” - Mês das Artes, no FACE .
- Representação na apresentação do livro “Contos Naiif”, no 
FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no “Jantar comemorativo do 80º Aniversário 
da Santa Casa da Misericórdia”, no Casino Espinho.
- Representação na missa do “45º Aniversário dos Magos 
Futebol Clube Anta, na Igreja de Anta.
- Representação no almoço comemorativo do 45º Aniversário 
dos Magos Futebol Clube de Anta, na Casa da Cultura de 
Santiago.
- Representação no “Jogo de Futebol Camp. Distrital - SCE X 
Oliveira do Bairro”, no Estádio Comendador Manuel Violas.
- Representação no Seminário “Ponto URBACT- Pensar a 
Cidade”, que decorreu em Lisboa.
- Representação no “5º Fórum Estacionamento”, realizado na Maia.
- Representação nas “II Jornadas da Rede de Bibliotecas de 
Espinho”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no “Concurso Canção Francófona”, no  Auditó-
rio da Academia Música de Espinho.
- Representação na “Final Four de Futsal Feminino - Meia-
-final”, em Gondomar. 
- Representação no “XII Torneio Vila de Anta/ VI Memorial 
Napoleão Guerra”, na Piscina Municipal de Espinho.
- Representação nas “II Jornadas da Rede de Bibliotecas de 
Espinho”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na “XI Caminhada da Família do Centro Social 
Paramos”, na sede do Centro social de Paramos.
- Representação no “91º Aniversário do Núcleo da Liga dos 
Combatentes de Espinho”, no Largo dos Combatentes em Espinho.
- Representação no “16º Aniversário da ASDVA” na Igreja  Anta.
- Representação a Cerimónia de imposição de medalhas no 
âmbito do “91º Aniversário do Núcleo da Liga dos Combaten-
tes de Espinho”, no FACE.
- Representação do Almoço do “91º Aniversário do Núcleo da 
Liga dos Combatentes de Espinho”, no FACE.
- Representação na “Final Four de Futsal Feminino”, em Gondomar.
- Representação no Workshop “Smart Cities Tour 2017 - 
Workshop Mobilidade”, que decorreu em Viseu.
- Representação no Seminário “A Região Norte e o País, 10 
anos PNPOT”, realizado no Porto.
- Representação no evento “Maio Mês do Coração - (H) Á Con-
versa com: O F. Running”, que decorreu na Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva.
- Representação na apresentação da “Revista (sem) Equívocos” 
de Augusto Canetas, Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Representação na “IV Jornada da Liga Olímpica de Karaté”, na 
Nave Polivalente de Espinho.
- Representação na “Gala Surf North Awards”, no âmbito do 
Espinho Surf Destination, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na entrega de prémios do “1º Torneio de 
Futsal Inter Escolas”, no Pavilhão Napoleão Guerra.
- Representação no “IV OPEN NEKP”, na Nave Polivalent.
- Representação no espetáculo musical “Amigu di Macau”, no 
Auditório da Academia de música de Espinho.
- Representação na “21º Grande Gala EPA’17”, em Oliveira do Bairro.
- Representação no Concerto “Caminhos de Portugal - II Edi-
ção”, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação na apresentação do Projeto “Valor Energia” 
da LIPOR, em Moreira da Maia
- Representação no “III Encontro dos Gabinetes de Apoio ao 
Emigrante”, em Leiria.
- Representação no “Campeonato Nacional de Viet Vo Dao”, na  
Nave Polivalente de Espinho.
- Representação no Concerto Abertura “Mitos e Lendas”, que 
decorreu no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação no “40º Aniversário da Federação de Folclore 
Português, em Santa Maria da Feira.
- Representação na “Sessão Solene do 24º Aniversário da 
Freguesia de Anta, na Junta de Freguesia de Anta.
- Representação na Eucaristia no âmbito do 24º Aniversário da 
Freguesia de Anta, na Igreja Matriz de Anta.
- Representação no Jantar Comem dos 60 anos da Escola 
Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida que se realizou no 
Casino Solverde.
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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
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Contruções, S.A. 
Valor: €=285.050,85
O Processo aguarda a emissão de sentença.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Ação administrativa especial para anulação de despacho e 
condenação na prática de acto devido.
Autor: Antonio da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Valor: €=50.000,00
O processo aguarda a emissão de decisão final. 

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
Deduzido recurso jurisdicional, e remetido ao Tribunal Central 
Administrativo, aguarda apreciação e emissão  de acordão.

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;
Foi prolatada sentença julgando a ação improcedente. Aguar-
da o trânsito em julgado.

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Foi prolatado despacho saneador a fixar o objeto do litígio e 
os temas da prova.

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;
Aguarda a remessa à conta.

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;
A ação foi julgada parcialmente improcedente, devendo o 
processo administrativo voltar à reapreciação da Câmara 
Municipal de Espinho, para averiguar da viabilidade do licen-
ciamento.

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 ‘17



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 do relatório médico-legal. 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 
informáticos 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;
Realizada a Audiência Prévia, aguarda marcação da data da 
Audiência de Discussão e Julgamento.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
A pedido das partes, a instância foi suspensa.

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 1224/14.9BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda remessa à conta.

Processo nº 787/15.6BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Foi prolatado acórdão pelo TCA Norte a negar provimento ao 
recurso interposto pela autora, mantendo a decisão de 1.ª 
instância.

Processo nº 323/16.7BEAVR
Ação Administrativa
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Julgando procedente a excepção invocada pelo Município, o 

Tribunal notificou a autora para identificar, correta e de forma 
completa, os contrainteressados.

Processo n.º 320/15.0BEAVR
Ação de Processo Comum;
Autor: Novo Banco;
Réu: Município de Espinho;
O Município recorreu do despacho de não admissão da inter-
venção provocada da sociedade Patrícios, S.A. e do Instituto de 
Segurança Social, IP. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 242/17.0BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
Citado, o Município ofereceu a sua contestação. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

(TRIBUNAIS JUDICIAIS) DA COMARCA DE AVEIRO

Processo n.º 210/09.5TAESP;
Processo-Crime (Tribunal Singular);
Arguida: Cláudia Sofia Gomes Mota;
O Município informou aos autos o incumprimento da condição 
de suspensão da pena aplicada à arguida.

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;
A audiência de Discussão e Julgamento foi suspensa e, conco-
mitantemente, designada nova data (14 de setembro 2017).

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

Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas, Lda.;
Réu: Município de Espinho
Em sentença, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto decla-
rou-se territorialmente incompetente, ordenando que os autos 
sejam remetidos ao TAF de Aveiro.

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;
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PROCESSOS JUDICIAS

O Município apresentou a sua resposta escrita.

Processo nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu resposta escrita.

PROCESSOS-CRIME

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

Processo nº 17/16.3T9ESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Aveiro
Inquérito
O arguido propôs o pagamento do pedido de indemnização 
civil, tendo o MP proposto a desistência por parte do assis-
tente.

Processo nº 548/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito (atos Jurídicos)
O arguido opôs-se à suspensão provisória do processo pro-
posta pelo MP. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 549/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito
O arguido foi absolvido.

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.

Procedimento Administrativo
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro
Processo nº 54/2016
Requerido: Município de Espinho
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua res-
posta.

Processo de Retificação nº 2/2016 (Procº 
374/16.1T8ESP)
Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel de 
Espinho Comarca de Aveiro – Juízo de Competência Genérica 
de Espinho – Juiz 2
Os autos foram remetidos ao Tribunal da Relação do Porto.
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