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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 9/2019: Aprovação da ata n.º 1/2019 de 14 de janeiro 

Em virtude da ata n.º 1/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 14 de 

janeiro ter sido entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da 

leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo das 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 10/2019: Diplomas Setoriais de Transferência de 
competências para os Órgãos Municipais 
Presente a informação n.º 112/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

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

parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

propor à Assembleia Municipal de Espinho que determine que seja comunicado à 

Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 31 de janeiro de 2019, que o Município 

de Espinho não pretende, no ano de 2019, a transferência das competências prevista 

nos Decretos-Lei n.ºs 97 e 98/2018, de 27 de novembro, Decreto-Lei n.º 100/2018, de 

28 de novembro e Decretos-Lei n.ºs 101, 103, 104, 105, 106 e 107/2018, de 29 de 

novembro, nos termos supra melhor evidenciados. Mais delibera ratificar o 

requerimento do Presidente da Câmara Municipal a solicitar a convocação de sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, em cumprimento das disposições conjugadas 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º e do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação atual. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 11/2019: Transferência de competências do Estado para a 
Área Metropolitana do Porto, nas áreas da promoção turística interna sub-
regional, justiça, fundos europeus e programas de captação de investimento e 
apoio às equipas de intervenção permanente de bombeiros voluntários 
Presente a informação n.º 98/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

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

parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, nos 

termos das disposições conjugadas dos artigos 30º, n.º 2, da Lei n.º 50/2018, 4º, n.º 

1, do Decreto-Lei n.º 99/2018, 9º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 101/2018, 4º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 102/2018 e 5º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 103/2018, e da alínea ccc), 

do n.º 1, do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação 

da Assembleia Municipal a concessão de acordo favorável à transferência de 

competências, do Estado para a Área Metropolitana do Porto, previstas nos diplomas 

setoriais em referência, nas áreas da promoção turística interna sub-regional (Decreto-

Lei n.º 99/2018), justiça (Decreto-Lei n.º 101/2018), fundos europeus e programas de 

captação de investimento (Decreto-Lei n.º 102/2018) e apoio às equipas de 

intervenção permanente de bombeiros voluntários (Decreto-Lei n.º 103/2018). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 12/2019: Procedimento de hasta pública para atribuição a 
título precário da exploração económica de um módulo de cafetaria instalado 
a sul do Parque Infantil em frente ao Centro Multimeios de Espinho  
Presente a informação n.º 99/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

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

parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta do Programa e Condições de hasta pública para atribuição, a título 

precário, da exploração económica de um módulo de cafetaria. Mais deliberou a 

Câmara, designar, desde já, os Srs. Vereadores Lurdes Ganicho, Quirino de Jesus e 

Miguel Reis, para integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta 

pública no dia 14/02/2019, com início às 11:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Deliberação Nº 13/2019: Protocolo de Cooperação GAE 2ª Geração 

Presente a informação n.º 107/2019 da Divisão de Acção Social, Intergeracional e 

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

parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima, tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade,  DE COOPERAÇÃO 

ENTRE A DIREÇÃO GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E DAS COMUNIDADES 

2019, com a Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas 

do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de acordo com os considerandos e termos 

nele fixados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 14/2019: 
de Espinho e a Associação Comercial de Espinho para efeitos da utilização das 
instalações da unidade A do edifício do antigo «Matadouro Municipal»  - 
Revogação 
Presente a informação n.º 108/2019 da Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, 

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

integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, revogar a 

deliberação n.º 165/2017, tomada na sua reunião ordinária de 10/07/2017, relativa à 

 Espinho e a 

Associação Comercial de Espinho para efeitos da utilização das instalações da unidade 

A do edifício do antigo «Matadouro Municipal»  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 15/2019: Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por 
quinze meses consecutivos por Luís Alberto Fernandes Patela; Proposta para 
a Câmara Municipal de Espinho determinar a resolução do arrendamento 
apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo. 
Presente a informação n.º 104/2019 da Divisão de Acção Social, Intergeracional e 

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

parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando com a informação dos 

serviços, deliberou, por unanimidade, manifestar a Luís Alberto Fernandes Patela a 

intenção de determinar a resolução do arrendamento apoiado e cessação do respetivo 

direito de ocupação do fogo que se lhe encontra atribuído (sito no Complexo 

Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 6, n.º 129, Rés-do-Chão 

Direito, na freguesia de Paramos, concelho de Espinho), ao abrigo e nos termos das 

disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 

 Município de 

blica, 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, na sua redação em vigor), em virtude da situação de incumprimento 

do dever de pagamento da renda por um período de quinze meses consecutivos. Tendo 

para tal, deliberado fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência prévia 

dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo e no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

Deliberação Nº 16/2019: 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 familiar) por 
incumprimento no pagamento da renda mensal desde maio de 2018 
Presente a informação n.º 100/2019 da Divisão de Acção Social, Intergeracional e 
Saúde, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer 
parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 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 atribuído a José 
Gonçalves Mourito e respetivo agregado familiar (sito na Avenida S. João de Deus, nº 
2262, 1º Esquerdo, em Silvalde, Espinho) 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 

 
(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 incumprimento do dever de pagamento da renda desde o mês de maio de 2018, ou 
seja por um período de nove meses consecutivos, situação que torna inexigível ao 
Município a manutenção da atribuição do fogo ao agregado familiar de José Gonçalves 
Mourito. Mais deliberou a Câmara que, nos termos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º do 

egulamento de Habitação Social 
com o previsto no n.º 6 do artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (na 
redação 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 
Município ordenará e mandará executar o despejo administrativo (nos termos dos 

ento de Habitação Social 
devidamente conjugados 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 demais termos legalmente aplicáveis), requisitando, 
para o efeito, as autoridades policiais competentes. Para tal, foi ainda deliberado que 
em caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da 
habitação, os ocupantes do fogo ficam sujeitos 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). 

 

 

 

 
 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 17/2019: Agregado familiar de Francisco Pereira; Proposta 
para atribuição de habitação social municipal por regime de exceção, nos 
termos do artigo 16.º do Regulamento de Habitação Social do Município de 
Espinho 
Presente a informação n.º 115/2019 da Divisão de Acção 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

atribuir ao agregado familiar do Sr. Francisco Pereira um fogo de habitação social de 

Tipologia T2, sito no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, Bloco 5, Entrada 2, Rés-

do-chão/Esquerdo (A), em Anta, União das freguesias Anta/Guetim, Concelho de 

Espinho, por contrato de 

(noventa e nove euros e setenta e cinco cêntimos), ao abrigo do regime de exceção 

 Habitação do 

tação supra evidenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 18/2019: Agregado familiar de Telma Maria Prudêncio dos 
Reis; Atribuição de habitação social municipal por permuta realizada com o 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU, IP) 
Presente a informação n.º 117/2019 da Divisão de Acção 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

atribuir um fogo de habitação social de tipologia T3, sito em Conjunto Habitacional da 

Ponte de Anta, Bloco 1, Entrada 2, 2.º Traseiras (B), em Anta, União das freguesias 

Anta/Guetim no concelho de Espinho, ao agregado familiar da Sr.ª D. Telma Maria 

Prudêncio dos Reis, por contrato de arrendamento apoiado e pela renda mensal de 

processo de permuta realizado com o IHRU, IP.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 19/2019: Cerciespinho - Pedido de ocupação da via pública 

Presente a informação n.º 114/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

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

parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o 

pedido apresentado por Lino Alberto Silva Rodrigues, Coordenador do Centro 

Comunitário da Ponte de Anta, para ocupação da via pública, para a organização de 

eventos, que se realizará entre os meses de janeiro e julho de 2019, para tornar 

possível estes eventos pretende montar uma tenda de lona, com 6 metros por 3 

metros, que ficará à frente/ encostada à Mediateca do Centro Comunitário para 

poderem organizar várias atividades, como entrega de roupas, pequena exposição de 

Legos City, entre outras. Estes eventos têm como objetivo apoiar a população em 

geral, dinamizar atividades para os mais novos e divulgar o Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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Reunião Ordinária de Câmara de 28/01/2019 

 

Deliberação Nº 20/2019: Proposta de alterações para as reuniões de Câmara 

Pelos Srs. No 
âmbito de um conjunto de medidas que visam promover mais transparência, mais 
informação e maior participação dos munícipes de Espinho na vida autárquica, os 
Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho propõem as 
seguintes alterações para as reuniões de Câmara: 1  Todas as Reuniões de Câmara 
passem a ser públicas; 2- Todas as reuniões de Câmara passem a ser gravadas; 3- 
Todas as Reuniões de Câmara passam a ser transmitidas em direto
Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos contra dos eleitos do PSD e 3 
votos a favor dos Vereadores do PS, rejeitar a proposta. Os eleitos do PSD 

Os eleitos do PSD votam contra a 
proposta apresentada pelos Vereadores do PS, para que as reuniões passassem a ser 
gravadas e transmitidas online, por entender que a proposta não é séria nem visa o 
objetivo proclamado. Desde logo tem na sua a origem um erro de forma. Uma 
proposta séria que visasse de facto uma alteração na divulgação dos trabalhos das 
reuniões de Câmara teria sempre de ser uma proposta de alteração ao atual 
regimento. Esta proposta mesmo que aprovada não teria aplicação pois continuaria a 
contrariar o Regimento vigente. Por outro lado, a proposta não é mais que uma mera 
proclamação politica, não correspondendo na sua essência a nenhuma vontade sentida 
ou auscultada, de termos em Espinho um escrutínio democrático ainda maior. A 
Câmara reúne em sessão pública no estrito cumprimento da Lei. Desde o início do 
presente mandato realizou dezassete reuniões públicas, que tiveram no seu total a 
participação de dois munícipes. A proposta do PS não responde por isso a uma 
necessidade de maior escrutínio, responde outrossim a uma estratégia de oposição 
absolutamente destrutiva e despudorada que passa pelo ataque cerrado ao executivo, 
secundarizando, se preciso for, os factos e a realidade. . Os Srs. Vereadores do PS 
protestaram apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 
horas, contudo a mesma não foi apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária da Câmara, 
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