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Caras e caros vogais,

Nesta primeira mensagem que vos dirijo em 2017, quero an-

tes de mais desejar a todos um Bom Ano e um trabalho cívico 

e autárquico frutuoso a bem do Município de Espinho.

Em jeito de balanço do ano que terminou quero assinalar os 

excelentes resultados conseguidos na gestão financeira da 

Autarquia de Espinho que culminou com a significativa redu-

ção da dívida do Município em 5 milhões de euros.

Até ao dia 31 de Dezembro de 2016 foram liquidadas todas as 

faturas de pagamento a fornecedores que deram entrada nos 

serviços da autarquia.

A execução do orçamento de 2016 permitiu ainda a liquidação 

de grande parte da dívida remanescente à ADSE proveniente 

do final dos anos 90 e abriu a possibilidade de reforçar verbas 

atribuídas às juntas de freguesia destinadas a várias emprei-

tadas de repavimentação de arruamentos em todo o concelho.

Estes resultados decorrem de um esforço de todos, executivo, 

técnicos e funcionários que ao longo dos últimos quatro anos 

permitiram que o Município de Espinho tenha conseguido uma 

redução global de 20 milhões de euros, o que corresponde a 

41 por cento do total da dívida.

Caras e caros vogais

O Município de Espinho garantiu duas candidaturas ao PO-

SEUR que vão permitir novas expansões de redes de abas-

tecimento e drenagem de águas residuais domésticas. O fi-

nanciamento com uma comparticipação do fundo de coesão 

de 1.275.899,29 euros visa a construção de 7 estações ele-

vatórias e a execução de 9.272 metros de extensão de redes 

nas freguesias de Paramos, Silvalde e União das Freguesias 

de Anta e Guetim.

Está praticamente concluída a obra de reforço do esporão da 

Praia da Baía, uma prioridade que a Câmara Municipal fez sen-

tir ao Ministro do Ambiente em recente visita àquela infraes-

truturara de defesa da costa. O processo desencadeado pela 

autarquia teve o acolhimento da APA, Agência Portuguesa do 

Ambiente e o reforço do cabeço do esporão está praticamente 

concluído.

Espinho foi a “Cidade Encantada” durante a quadra de Natal, 

este ano mais uma vez com grande animação na cidade. Uma 

aposta do Município com o apoio e a colaboração dos comer-

ciantes locais.

Trata-se de um esforço que vale a pena, pelo retorno que traz 

à economia local, pela promoção e divulgação da cidade e pela 

oferta de um cartaz de animação alusivo ao Natal destinado às 

crianças e às famílias do nosso concelho e de terras vizinhas. 

Este ano retomámos com grande adesão de jovens e adultos 

a Festa da Passagem de Ano na Praia da Baía. Foi uma noite 

de música, de diversão, de um espetáculo de fogo-de-artifício 

para recordar a entrada em 2017.
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E tal como em anos anteriores, a Câmara Municipal de Espinho 

fez a entrega de uma verba de cerca de 20 mil euros a pessoas 

com carências económicas, identificadas pela rede social, ver-

ba destinada a tratamentos dentários e próteses. Um gesto e 

uma ajuda para elevar a autoestima dos nossos conterrâneos 

que atravessam mais dificuldades de sobrevivência e de can-

didatura a um emprego.

Referência ainda para obras de proximidade que melhoram a 

qualidade de vida dos munícipes. É o caso da substituição de 

contentores no Complexo Habitacional da Ponte de Anta, o 

lançamento do projeto de recolha de verdes em Paramos com 

o apoio da Lipor e a ligação do saneamento do Complexo Habi-

tacional da Quinta de Paramos à rede pública, através de uma 

conduta instalada em terreno adquirido pelo Município.

Finalmente a cerimónia que a Câmara Municipal de Espinho 

decidiu promover no salão nobre dos Paços do Concelho para 

evocar os “40 anos de Poder Local”. Um ato nobre e simbólico 

com a entrega de uma medalha a cada um dos Presidentes 

de Câmara, Presidentes de Junta e Presidentes de Assembleia 

Municipal que ao longo destes 40 anos deram o melhor das 

suas vidas e do seu trabalho como autarcas eleitos ao serviço 

da população de Espinho. 

Uma homenagem que lembrou a título póstumo todos aqueles 

que já não estão entre nós.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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16 mil euros para tratamentos dentários a 33 
pessoas
Munícipes com dificuldades económicas terão 
tratamentos em 2017

A Câmara Municipal de Espinho entregou a 33 pessoas com dificulda-
des económicas 16 mil euros para tratamentos dentários, uma verba 
que é retirada do Orçamento Municipal à semelhança do que aconte-
ceu em 2015.

As 33 pessoas com carência económica foram identificadas pelos 
Parceiros da Rede Social do concelho de Espinho e vão beneficiar das 
verbas do Fundo de Emergência Social Municipal 2016.

“A autarquia contratualizou os tratamentos com clínicas dentárias, 

Espinho na BOOT 2017
A maior feira internacional de náutica de recreio e des-
portos náuticos

O Município de Espinho marcou presença na maior feira internacional 
dedicada ao universo náutico (BOOT 2017), que decorreu de 21 a 29 
de janeiro em Düsseldorf, Alemanha.

Assim, ao longo de 9 dias, a autarquia, promoveu as potencialidades 
do concelho, tendo sempre presente a proximidade estratégica à ci-
dade do Porto, nomeada para os prémios European Best Destinations 
2017 (melhor destino europeu).

A Câmara Municipal de Espinho, que se juntou ao projeto Sea of Portu-
gal, teve como objetivo a promoção das suas praias, da Arte Xávega e 
do Surf através da marca “Espinho Surf Destination”.

Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho 
com o pelouro do turismo, a participação do município na maior feira 
internacional do setor é fundamental na estratégia de promoção e di-
vulgação de Espinho e da marca “Espinho Surf Destination”.

Ao longo de nove dias o stand do município acolheu centenas de visi-
tantes oriundos dos mais diversos pontos do mundo, procurando infor-
mação sobre o concelho e região do Porto e Norte de Portugal para as 
férias que se avizinham.

O stand de Espinho recebeu também a visita da atleta portuguesa, 
Joana Schenker, atual tricampeã do Circuito Europeu de Bodyboard e 
quarta classificada no Circuito Mundial APB 2016

mediante os melhores orçamentos apresentados” e “vai continuar a reforçar este apoio e alargá-lo aos munícipes sinalizados com neces-
sidades e carência económica comprovada no sentido de lhes devolver a autoestima, promover a saúde oral e aumentar as possibilidades 
de inserção profissional para quem está desempregado”, afirma o autarca Pinto Moreira.

As verbas foram entregues na manhã de quarta feira (21 dez.), no Salão Nobre dos Paços do concelho de Espinho, com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira, a Vereadora da Ação Social, Leonor Fonseca e os 33 munícipes que vão beneficiar daquele 
apoio social.
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de Câmara, Assembleia e Juntas Freguesia
 
Realizou-se, no salão nobre dos Paços do Concelho, uma Sessão 
Evocativa dos 40 anos de Poder Local, liderada por Pinto Moreira, 
Presidente da Câmara Municipal de Espinho e Guy Viseu, Presi-
dente da Assembleia Municipal.

Estes 40 anos de Poder Local são um marco na história da Demo-
cracia que a Câmara Municipal de Espinho considerou ser o mo-
mento para prestar homenagem a todos, quantos ao longo destes 
anos, deram o melhor do seu esforço e dedicação no exercício dos 
mandatos autárquicos que o povo deste concelho lhes conferiu e 
legitimou.

Nesta sessão foram homenageados todos os Presidentes de Junta 
de Freguesia eleitos, Presidentes da Assembleia Municipal e Pre-
sidentes de Câmara, alguns a título póstumo, representados neste 
acto pelos familiares.

Autarcas de Espinho homenageados em Sessão 
Evocativa
Em agradecimento ao trabalho e dedicação de Presidentes 

 Ministro da Cultura visitou Espinho 
Dr Luís Mendes visitou o Auditório de Espinho e a Cooperativa Nascente

Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho rece-
beu e acompanhou o Ministro da Cultura, Dr Luís Filipe de Castro 
Mendes, na sua deslocação a Espinho, no passado dia 20 janeiro 
(sexta).

Esta visita levou o ministro ao Auditório de Espinho, instituição 
que festeja o seu 10º aniversário, onde assistiu a um espetáculo 
que incluiu as performances da Orquestra Camerata da Escola Pro-
fissional de Espinho e da Orquestra de Jazz da Escola Profissional 
de Música de Espinho.

De seguida, a Cooperativa Nascente, instituição cultural que fes-
teja o seu 40º aniversário, foi também contemplada nesta visita 
do ministro Luís Mendes. Esta receção contou com a participação 
do presidente da instituição António Santos, que fez a apresenta-
ção desta instituição cultural espinhense, mostrando-lhe a obra 
realizada ao longo de quatro décadas de funcionamento.

“O Presidente da Câmara Municipal de Espinho considerou a visita 
do Ministro da Cultura à Academia de Música e à Cooperativa Nas-
cente um sinal de reconhecimento e valorização do papel destas 
importantes instituições do concelho.”

“A Cooperativa Nascente tem dado ao longo de mais de 40 anos 
um contributo cultural relevante ao concelho e ao País e a Acade-
mia de Música de Espinho é também uma referência no panorama 
musical com prestígio que ultrapassa as nossas fronteiras” afirma 
Pinto Moreira.

O autarca elogiou o interesse manifestado pelo Ministro da Cul-
tura em conhecer o excelente trabalho que estas duas institui-
ções desenvolvem em Espinho e que respetivamente “projetam o 
nome de Portugal através do Cinanima e da formação, promoção 
e valorização de músicos de excelência.”
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ATA N. 21/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS.

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano dois mil e 
dezasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câma-
ra Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara 
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim 
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores 
Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel 
Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota e Carlos Augusto Fer-
reira de Melo Sárria, tenho faltado, por motivo justificado, os 
Vereadores Srs. António Vicente de Amorim Alves Pinto e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 
pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrati-
va, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 211/2016
Aprovação da ata n.º 20/2016 de 7 de novembro
Em virtude da ata n.º 20/2016 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 7 de novembro ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 212/2016
Proposta final de delimitação da ARU da Cidade de Espi-
nho
Presente a informação n.º 9671/2016 prestada pelos Serviços 
de Planeamento Estratégico e pelas Divisão de Gestão Admi-
nistrativa, Financeira e Turismo e Divisão de Obras Particulares 
e Licenciamento sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a 
favor dos eleitos do PSD e 2 votos contra dos Vereadores do 
PS, aprovar a delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Ci-
dade de Espinho, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado 
pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e em consequência, 
ao abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25° 
conjugado com a alínea ccc) do número 1 do artigo 33º, am-
bos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter a mesma 
para aprovação da Assembleia Municipal. Os Vereadores do PS 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2017
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apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
do Partido Socialista votaram contra esta deliberação por con-
siderarem: 1 – Na reunião de Câmara Municipal de 30-09-2015, 
convocada especificamente para o efeito, foi deliberado por 
maioria de votos aprovar a delimitação da Área de Reabilitação 
(ARU) Urbana da Cidade de Espinho; 2 – Passado mais de 1 
ano o assunto regressa, apenas com a subtileza de ser a “de-
limitação final” para ser remetido à aprovação da Assembleia 
Municipal. O que é que mudou? Nada; 3 – Perante a Memória 
Descritiva que acompanha a proposta, confusa e repleta de lu-
gares comuns, os fundamentos da anterior declaração de voto 
do PS mantêm-se e reforçam a nossa convicção de que o obje-
tivo pretendido com esta proposta é, única e exclusivamente, o 
de “permitir a candidatura a programas de financiamento” ou, 
na impossibilidade de o fazer atempadamente e a seu pretex-
to, justificar o insucesso de promessas como a da realização 
da obra de requalificação do canal ferroviário.”. Os eleitos do 
PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A proposta 
de delimitação da ARU foi aprovada em Reunião extraordinária 
de Câmara de 30/09/2015. A aprovação da delimitação final é 
competência da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara 
Municipal, nos termos do D.L. 307/2009 de 23 de outubro alte-
rado e republicado pela Lei n.º 32/2012 de 14 de agosto (RJRU), 
tendo sido submetida a Reunião de Câmara de 21/11/2016 
para cumprimento da tramitação legalmente prevista. A deli-
mitação inicialmente proposta mantem-se porquanto se man-
têm os pressupostos que estiveram na sua origem e que se 
consideram adequados à operação e reabilitação urbana (ORU) 
que se pretende levar a efeito. Esta proposta consubstancia 
um documento estratégico de suma importância para o desen-
volvimento do município, designadamente pela impulsão que 
pretende promover na reabilitação urbana da zona central e 
frente mar da Cidade de Espinho, tanto pela possibilidade de 
acesso a fundos europeus como pela concessão de benefícios 
e incentivos fiscais.” 

Deliberação Nº 213/2016
Monitorização e Acompanhamento do PAEL - 3º Trimestre 
de 2016
Presente a informação n.º 9452/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos 
contra dos Vereadores do PS remeter à Assembleia Municipal 
para apreciação a informação relativa à Monitorização e Acom-
panhamento do PAEL do 3º 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 214/2016
Aquisição de Serviços para a ‘CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES 
PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR 

E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ESPI-
NHO, PARA OS ANOS LETIVOS 2016/2017, 2017/2018 e 
2018/2019’, ao abrigo do ACORDO QUADRO – Refeições 
Confecionadas - 2014 – Lote 1 (Fornecimento de refei-
ções confecionadas e prestação de serviços associados na 
Região Norte) da ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. (ESPAP). 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 janeiro 
(Código dos Contratos Públicos), na sua atual redação
Presente a informação n.º 9678/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conheci-
mento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 
abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a Minuta do Contra-
to de Aquisição de Serviços para a ‘CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES 
PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ESPINHO, PARA 
OS ANOS LETIVOS 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019’, ao 
abrigo do ACORDO QUADRO - Refeições Confecionadas - 2014 
– Lote 1 (Fornecimento de refeições confecionadas e presta-
ção de serviços associados na Região Norte) da ENTIDADE DE 
SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P. 
(ESPAP), em que são outorgantes: o MUNICÍPIO DE ESPINHO e 
o Agrupamento composto pelas empresas ― GERTAL - COMPA-
NHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. | ITAU 
- INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A. | SOCI-
GESTE - SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFEIÇÕES, LI-
MITADA, agrupadas na modalidade de Consórcio Externo, 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 215/2016
Aprovação das “Normas Internas de Organização e Fun-
cionamento do Fundo de Emergência Social Municipal 
2016”
Presente a informação n.º 9627/2016 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de projeto de Normas 
Internas em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por 
unanimidade, no âmbito das atribuições genéricas dos muni-
cípios em matéria de ação social e saúde previstas respeti-
vamente nas alínea h) e g) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 
locais; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho) e ao abrigo da competência 
regulamentar das câmaras municipais prevista no artigo 241.º 
da Constituição da República Portuguesa e na parte final da 
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alínea k) do n.º do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (na sua redação em vigor), aprovar as “Normas Inter-
nas de Organização e Funcionamento do Fundo de Emergência 
Social Municipal para 2016”, que estabelecem as regras que 
norteiam a sua atribuição e a execução deste programa muni-
cipal no corrente ano civil. 

Deliberação Nº 216/2016
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Centro Social de Paramos – Terapias -Ano letivo 
2016/2017:
Presente a informação n.º 9643/2016 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 Cooperação entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e o Centro Social de Paramos para apoio ao 
programa de aulas ao ensino especial do pré-escolar e do pri-
meiro ciclo do ensino básico durante o ano letivo 2016/2017, 
pelo valor base de €17.812,50 (dezassete mil oitocentos e 
doze euros e cinquenta cêntimos) isento de IVA. 

Deliberação Nº 217/2016
Agregado familiar de Dionísio Marques Maia; Incumpri-
mento do Pagamento da Renda Mensal por oito meses 
consecutivos; Proposta para a CME determinar a resolu-
ção do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo 
direito de ocupação do fogo
Presente a informação n.º 9662/2016 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando 
com a informação dos serviços, deliberou, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD e abstenção dos vereadores do PS, mani-
festar a Dionísio Marques Maia e respetivo agregado familiar 
a intenção de determinar a resolução do arrendamento apoia-
do e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que 
se lhe encontra atribuído (sito na Avenida S. João de Deus, n.º 
2262, 3.º Direito, 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 65.º e do artigo 66.º do 
“Regulamento de Habitação Social do Município 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, na sua redação em vigor), em virtude da situação 
de incumprimento do dever de pagamento da renda por um pe-
ríodo de oito meses consecutivos. Tendo para tal, deliberado 
fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência pré-
via dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º 
do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do artigo 

65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Es-
pinho”. 

Deliberação Nº 218/2016
Pedido de fornecimento de energia elétrica – Natal 2016
Presente a informação n.º 9615/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Viverespi-
nho - Associação Empresarial de Espinho para o fornecimento 
de energia elétrica, durante a época natalícia para as ruas 12 
(parcial) 14, 16, 18, 19, 20 e 23 de Espinho. 

Deliberação Nº 219/2016
Ornamentações de Natal
Presente a informação n.º 9574/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Associação 
Comercial de Espinho para o fornecimento de energia elétrica 
necessária às ruas 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 62, Avenida 8 e 24 de 21 de novembro de 
2016 a 9 de janeiro de 2017, para apoio às ornamentações de 
natal do comércio tradicional de Espinho. 

Deliberação Nº 220/2016
Paróquia de S. Estevão de Guetim – corte e condiciona-
mento de trânsito
Presente a informação n.º 9517/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, autorizar o corte e condicio-
namento de trânsito em algumas ruas de Guetim, visando a 
realização da procissão na Solenidade da Imaculada Conceição 
da Virgem Santa Maria no dia 8 de dezembro de 2016, pelas 
17.00 horas, de acordo com o percurso indicado no ofício da 
Paróquia. 

Deliberação Nº 221/2016
Protocolo de Parceria para a Implementação do Núcleo de 
Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de 
Espinho, no âmbito da Rede Social
Presente a informação n.º 9644/2016 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e o protocolo de parceria em anexo, 
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deliberou, por unanimidade, ratificar a celebração, no âmbito 
do Conselho Local de Ação Social de Espinho do “Protocolo de 
Parceria para a Implementação do Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho” – outorgado 
em 22 de setembro de 2016 pelas seguintes: Administração 
Regional de Saúde do Norte; Agrupamento de Centros de Saú-
de Grande Porto IX - Espinho/Gaia; Associação de Desenvolvi-
mento do Concelho de Espinho; Centro Distrital de Aveiro do 
Instituto da Segurança Social I.P.; Centro Social de Paramos; 
“Cerciespinho – Cooperativa de Educação e Reabilitação do Ci-
dadão Inadaptado, C. R. L. – Espinho”; Delegação de Espinho 
da Cruz Vermelha Portuguesa; Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Nossa Senhora d’Ajuda de Espinho; Instituto do 
Emprego e Formação Profissional - Centro de Emprego e For-
mação Profissional de Vila Nova de Gaia; Município de Espinho; 
e Polícia de Segurança Pública de Espinho -, na sequência do 
deliberado e aprovado pelo plenário do Conselho Local de Ação 
Social de Espinho em 15 de julho de 2016, entidade na qual o 
Município de Espinho tem assento e participa como entidade 
dinamizadora (cf. Previsto no Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 
de junho). 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 14 de novem-
bro de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de 
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): 
um milhão trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e vin-
te e quatro euros e noventa e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 
ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e dois mil oitocentos 
e vinte e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos. DOCUMEN-
TOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e qua-
tro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 14 
de novembro do corrente ano, foram cabimentadas despesas 
no valor de vinte e nove milhões oitocentos e vinte e um mil 
seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e três cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de vinte e um milhões duzentos e vinte e cinco mil duzentos e 
sessenta e quatro euros e quarenta e quatro cêntimos. 

Projeto “Quintas Tecnológicas” premiado pela BAD
A Câmara tomou conhecimento do prémio conquistado no dia 
22 de outubro do corrente ano, premiado pela BAD (Associação 
Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas) 
no colóquio “Três décadas de Bibliotecas públicas”, que decor-
reu na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto. 

Receita virtual
A Câmara tomou conhecimento de que, nos termos do regime 
do Sistema de Normalização Contabilística para as Administra-
ções Públicas (SNC-AP; aprovado e publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 192/2015, de 11 de setembro), serão anulados do sistema 
contabilístico da autarquia os documentos havidos como débi-

tos ao tesoureiro no valor global de 31.313,94 euros (trinta e 
um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos).
 
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas.  

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

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

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

ATA N. 22/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL VINTE E OITO DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e 
dezasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara 
Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob 
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores 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, ten-
do faltado, por motivo justificado, a Vereadora Leonor Cristina 
Costa Matos Lêdo da Fonseca. Sendo 17.00 horas, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coor-
denadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Finan-
ceira e Turismo, entrando de imediato na Ordem de Trabalhos a 
que se refere o Edital nº 30/2016, de 23 de novembro. 

Deliberação Nº 222/2016
Aprovação dos Projetos de Execução do ReCaFE, Estacio-
namento Subterrâneo e Análise do Relatório de Revisão 
dos Projetos
Presente a informação n.º 9815/2016 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
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ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos 
a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores do 
PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, 
aprovar os Projetos de Execução referentes à Requalificação 
do Canal Ferroviário do Concelho de Espinho e Estacionamento 
Subterrâneo – Interface. Os Vereadores do PS apresentaram a 
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socia-
lista votaram contra declarando o seguinte: 1. A execução da 
obra de rebaixamento da via-férrea no atravessamento da ci-
dade de Espinho é um marco na história da cidade, atingido nos 
mandatos do Partido Socialista; 2. O concurso público interna-
cional para a ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EQUIPAMENTOS 
E ARRANJOS EXTERIORES DA PLATAFORMA À SUPERFÍCIE DO 
REBAIXAMENTO DA VIA FÉRREA NO ATRAVESSAMENTO DA CI-
DADE DE ESPINHO (agora apelidado de RECAFE) foi concluído 
em 2008, dando satisfação aos legítimos anseios dos espi-
nhenses; 3. Não há nada em comum entre a proposta vencedo-
ra do Concurso e o atual Projeto de Execução e, também, nada 
explica o porquê desta mudança de paradigma, este retrocesso 
em termos de ideias, convicções e do desenho urbano; 4. Seria 
expectável que o parque de estacionamento proposto ainda 
na fase do Concurso, garantisse as necessárias articulações 
com superfície, nomeadamente, com a Estação e as restantes 
infraestruturas de transportes (interface) e o seu desenvolvi-
mento decorresse sem a necessidade de pagar mais por isso 
à mesma equipa de projeto (ajuste direto); 5. O Relatório Final 
da revisão do Projeto de Execução que se pretende lançar a 
Concurso é uma verificação burocrática da instrução dos pro-
cessos, ad nauseam, sem proceder à necessária “análise crítica 
das medições sobre eventuais omissões e/ou correções tendo 
como base todos os elementos do projeto”, isto é, sem verifi-
car o mais importante: as quantidades de trabalho previstas 
em cada um dos artigos do respetivo Mapa de Quantidade de 
Trabalho, evitando futuras derrapagens nos custos de uma 
obra de 12,5 milhões de euros (cf. Notas do documento); 6. 
Não foi disponibilizada a ata da reunião entre a Infraestruturas 
de Portugal, S. A. e os projetistas; é do interesse público sa-
ber como é que as construções previstas – Edifício Progresso, 
Edifício Turismo, Edifício Ponte e Parque de Estacionamento – 
cumprem com as restrições e servidões impostas pelo domínio 
público ferroviário, resultante do Decreto-Lei n.º 276/2003 de 
4 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011 de 1 
de março e transpostas para o PDM de Espinho recentemente 
aprovado.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declara-
ção de voto: ” O Presidente e Vereadores do Partido Social De-
mocrata votaram a favor do Projeto de Requalificação do Canal 
Ferroviário de Espinho. Esta requalificação é absolutamente 
essencial para o desenvolvimento económico e social da cida-
de. Por isso, consideramos primordial que os atores políticos 
ajam em conformidade com o interesse municipal e dos cida-
dãos, renunciando a interesses partidários, pessoais ou pro-
fissionais. A dimensão e centralidade da área abrangida pela 
requalificação implicou uma boa articulação com a estratégia 
de mobilidade para o concelho. Estabelece-se a ligação a uma 
rede de ciclovias do concelho, bem como a criação de plata-

formas intermodais que permitem uma correta transição entre 
diferentes tipologias de transporte público (Rodoviário e Fer-
roviário) e modos de transporte suaves (Pedonal e ciclável). De 
realçar a construção de um parque de estacionamento paralelo 
à Rua 8, desde o Largo da Graciosa até à Rua 35. Este parque 
servirá o comércio local, a restauração, a praia, a estação de 
caminho-de-ferro e outros equipamentos em redor desta área. 
A proposta agora aprovada resulta de um minucioso trabalho 
de articulação entre os serviços do
Município de Espinho, vários serviços da empresa Infraestru-
turas de Portugal, S.A. e a equipa de arquitetos e engenheiros 
projetistas, aos quais agradecemos a disponibilidade e empe-
nho empregues neste projeto.” 

Deliberação Nº 223/2016
Decisão de contratar, aprovação do programa de concur-
so, caderno de encargos para abertura de procedimento 
por concurso público (com publicidade internacional), 
para a execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO 
CANAL FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTA-
CIONAMENTO SUBTERRÂNEO-INTERFACE”
Presente a informação n.º 9824/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos con-
tra dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Pre-
sidente da Câmara, aprovar a abertura do procedimento, apro-
var o programa do concurso e o caderno de encargos, aprovar 
a designação dos membros do júri do procedimento, de acordo 
com o disposto na alínea f) do n. 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a alínea b) 
do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
para a execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO CA-
NAL FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTACIONA-
MENTO SUBTERRÂNEO-INTERFACE”, por concurso público (com 
publicidade internacional), pelo valor base de 12.452.164,29€ 
(doze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e 
sessenta e quatro euros e vinte e nove cêntimos), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. Os Vereadores do PS apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-
cialista votaram contra declarando, pelas mesmas razões, mas 
sobretudo o seguinte: 1. O Relatório Final da revisão do Projeto 
de Execução que se pretende lançar a Concurso é uma veri-
ficação burocrática da instrução dos processos, ad nauseam, 
sem proceder à necessária “análise crítica das medições sobre 
eventuais omissões e/ou correções tendo como base todos os 
elementos do projeto”, isto é, sem verificar o mais importante: 
as quantidades de trabalho previstas em cada um dos artigos 
do respetivo Mapa de Quantidade de Trabalho, evitando futu-
ras derrapagens nos custos de uma obra de 12,5 milhões de 
euros (cf. Notas do documento); 2. Não foi disponibilizada a ata 
da reunião entre a Infraestruturas de Portugal, S. A. e os proje-
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tistas; é do interesse público saber como é que as construções 
previstas – Edifício Progresso, Edifício Turismo, Edifício Ponte 
e Parque de Estacionamento – cumprem com as restrições e 
servidões impostas pelo domínio público ferroviário, resultante 
do Decreto-Lei n.º 276/2003 de 4 de novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 29-A/2011 de 1 de março e transpostas para o 
PDM de Espinho recentemente aprovado.” 

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 Chefe da Divisão.

ATA N. 23/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E DEZASSEIS.

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezas-
seis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob 
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Ma-
tos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 
pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrati-
va, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 224/2016
Processo nº 1224/14.9BEAVR: António Barbosa Borges, 
SA. contra Município de Espinho - Transação judicial ho-
mologada por sentença
Presente a informação n.º 10228/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e absten-

ção dos Vereadores do PS, aprovar o pagamento do valor de 
247.494,07€ (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
noventa e quatro euros e sete cêntimos) em sede de transação 
judicial homologada por sentença proferida na ação adminis-
trativa comum sob a forma ordinária, intentada contra o Mu-
nicípio de Espinho pela sociedade comercial “António Barbosa 
Borges, SA.” e que correu termos no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro sob o Processo nº 1224/14.9BEAVR. 

Deliberação Nº 225/2016
Aprovação da ata n.º 21/2016 de 21 de novembro
Em virtude da ata n.º 21/2016 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 21 de novembro ter sido entregue em fotocópia 
a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 226/2016
Apreciação Técnica dos Documentos Previsionais do ano 
de 2017 (PAEL)
Presente a informação n.º 9963/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
da apreciação técnica dos Documentos Previsionais para o ano 
2017 emitida pela DGAL, a qual deverá fazer parte integrante 
dos mesmos e que serão submetidos à aprovação da Assem-
bleia Municipal, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei 
n.º 43/2012, de 28 de agosto e deliberou, por unanimidade, 
remetê-la ao Órgão Deliberativo do Município. 

Deliberação Nº 227/2016
Contratação de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 
2017: 
Presente a informação n.º 9972/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, propor a adjudicação ao Banco BPI, 
S.A., atendendo às condições apresentadas na proposta. Mais 
deliberou, também por unanimidade, nos termos a alínea ccc), 
do n.º 1, do Artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
remeter a proposta e respetivo processo à Assembleia Munici-
pal para que este Órgão autorize a contratação de Empréstimo 
de Curto Prazo, conforme estipulado na alínea f), do n.º 1, do 
Artigo 25 conjugado com o n.º 4 do mesmo Artigo, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
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Deliberação Nº 228/2016
Informação relativa às autorizações prévias genéricas ne-
cessárias à execução dos Documentos Previsionais 2016
Presente a informação n.º 10012/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e absten-
ção dos Vereadores do PS, remeter à Assembleia Municipal de 
Espinho a informação relativa às autorizações prévias gené-
ricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 
2016, nomeadamente as referidas nas alíneas d) e e) das mes-
mas. 

Deliberação Nº 229/2016
Autorização de despesas nos termos das declarações de 
suprimento da informação de cabimento no orçamento de 
2017:
Presente a informação n.º 10019/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, aprovar a abertura e adjudica-
ção dos procedimentos relativos a despesas cujo encargo or-
çamental será repartido em mais de um ano económico ou em 
ano que não seja o da sua realização, sem prejuízo da emissão 
das declarações de suprimento de informação de cabimento 
e solicitar a autorização à Assembleia Municipal, nos termos 
dos nºs 1 e 6 do art.º 22, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 
junho. 

Deliberação Nº 230/2016
Proposta para a nomeação do revisor oficial de contas
Presente a informação n.º 10029/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 
previsto no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, propor à Assembleia Municipal de Espinho a nomea-
ção da empresa PALM, CAMBÃO & ASSOCIADO, SROC, LDA., 
como auditor externo responsável pela certificação legal das 
contas do Município, com o prazo de prestação dos serviços de 
1095 dias e pelo preço contratual de 15.984,00€ (quinze mil 
novecentos e oitenta e quatro euros), de acordo com o projeto 
de adjudicação constante do relatório final do procedimento 
pré-contratual por ajuste direto para aquisição de “SERVIÇOS 
DE AUDITORIA, REVISÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CON-
TAS”.  

Deliberação Nº 231/2016
Adendas aos Contratos Interadministrativos de Delegação 
de Competências no âmbito da Manutenção de Infraes-
truturas: 

Presente a informação n.º 10125/2016 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar as minutas das adendas aos Contratos Interadminis-
trativos de Delegação de Competências no âmbito da Manu-
tenção de Infraestruturas Diversas nos termos e para os efei-
tos do disposto no artigo 120.º conjugado com artigo 131.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da autorização 
facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 21 de de-
zembro de 2015, nos termos da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 75/2013.  

Deliberação Nº 232/2016
Designação de três representantes do Município de Espi-
nho para integrarem a Assembleia Intermunicipal da As-
sociação de Municípios das Terras de Santa Maria
Presente a informação n.º 9735/2016 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 17.º dos Estatutos da Associação de Municípios de 
Terras de Santa Maria (AMTSM) – devidamente conjugado com 
a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (regime jurídico das autarquias locais - RJAL, aprova-
do 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, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) –, designar 
como representantes do Município de Espinho no órgão delibe-
rativo da AMTSM, a Assembleia Intermunicipal, o Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Joaquim José Pinto Moreira 
e os Srs. Vereadores: Dr. António Vicente de Amorim Alves Pin-
to, Vice-Presidente da Câmara Municipal, e Dr. Quirino Manuel 
Mesquita de Jesus. 

Deliberação Nº 233/2016
Proposta de reconhecimento de interesse público
Presente a informação n.º 9833/2016 da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o reconhecimento de interesse público 
estratégico da operação de ampliação da unidade industrial da 
COTESI - COMPANHIA DE TEXTEIS SINTÉTICOS, LDA e subme-
ter a discussão pública, em moldes idênticos aos estabelecidos 
legalmente para os planos de pormenor, devendo após a sua 
conclusão, ponderar e divulgar os respetivos resultados e, se 
for caso disso, alterar o sentido da sua decisão e ou reconfi-
gurar o teor da proposta a apresentar à Assembleia Munici-
pal. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 de novem-
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bro de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de 
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): 
um milhão quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos 
e setenta e seis euros e quarenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 
ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e quarenta e três mil 
duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e sete cêntimos. A 
Câmara foi ainda informada que, até ao dia 28 de novembro do 
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta 
milhões e vinte e nove mil e quatro euros e cinquenta e sete 
cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo 
dia no valor de vinte e dois milhões quatrocentos e noventa 
e oito mil trezentos e cinquenta e quatro euros e onze cênti-
mos. 

“ARQUITECTURAS - Espinho 50/80” – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da ACIVE a agradecer 
a disponibilidade e todos os procedimentos da Câmara Munici-
pal na iniciativa em título levada a efeito no dia 18 de novem-
bro, na Biblioteca Dr. Marmelo e Silva. Agradece ainda a presen-
ça do representante da Câmara na pessoa do Sr. Vereador Dr. 
Quirino de Jesus. 

III Caminhada Solidária – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Casa do Futebol 
Clube do Porto de Espinho a agradecer a colaboração prestada 
pela Câmara para que a III Caminhada Solidária a favor da Liga 
Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Norte-Pedia-
tria do IPO, Projeto “RESISTENTES” (crianças e adolescentes 
com cancro) tivesse sido um êxito 

Felicitações – Adesão à Associação dos Municípios das 
Terras de Santa Maria
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Confraria da Cal-
deirada de Peixe e do Camarão de Espinho a felicitar o Municí-
pio de Espinho pela adesão oficial à Associação dos Municípios 
das Terras de Santa Maria. 

2.º Encontro de Arquivos Municipais da Região de Aveiro 
2016 - Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail recebido pelo Dire-
tor da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
/ Arquivo Distrital de Aveiro, Dr. Porfírio Correia, a felicitar e 
agradecer o acolhimento e contributo concedidos pelo Municí-
pio Espinho na organização do “2.º Encontro Grupo de Trabalho 
de Arquivos Municipais da Região de Aveiro 2016”, nomeada-
mente ao Dr. Paulo Boto e toda a equipa de trabalhadores do 
Arquivo Municipal de Espinho a quem reconheceu o devido va-
lor pelo trabalho desenvolvido em defesa da memoria e identi-
dade de Espinho. 

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. 24/2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZANOVE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS.

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano dois mil e de-
zasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara 
Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob 
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Ma-
tos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 
pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrati-
va, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 234/2016
Aprovação das atas n.ºs 22/2016 e 23/2016 de 28 de no-
vembro e 5 de dezembro respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 22/2016 e 23/2016 das reuniões da 
Câmara Municipal de 28 de novembro (extraordinária) e 5 de 
dezembro (ordinária), respetivamente, terem sido entregues 
em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da lei-
tura das mesmas, tendo a Câmara, em cumprimento do dispos-
to no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, e sem prejuízo das suas prévias aprovações sob a forma de 
minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima 
citado, deliberado as suas aprovações por unanimidade. Par-
ticiparam na votação apenas os membros do órgão executivo 
que estiveram presentes nas reuniões a que se reportam as 
atas em apreciação. 

Deliberação Nº 235/2016
Celebração de Protocolo de Cooperação entre o CASTIIS 
– Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infân-
cia de Sanguêdo e a Câmara Municipal de Espinho para a 
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continuidade do desenvolvimento do Projeto «Cuidar de 
Quem Cuida» no Município de Espinho
Presente a informação n.º 10500/2016 DOS Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo 
de cooperação em anexo, com o qual concordou, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com o “CAS-
TIIS – Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância 
de Sânguedo” - ao abrigo da competência fixada na alínea u) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(regime jurídico das autarquias locais, que aprova o estatuto 
das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 
transferência de competências do Estado para as autarquias 
locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime 
jurídico do associativismo autárquico; alterado pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março e pela Lei n.º 69/2015, de 16 de 
julho), e no âmbito das atribuições previstas nas alíneas g) e h) 
do n.º 2 do artigo 23.º deste diploma legal -, o referido “Proto-
colo de Cooperação” para a continuidade do desenvolvimento 
do Projeto «Cuida de Quem Cuida» no Município de Espinho, de 
acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 236/2016
Autorização para ocupação da loja exterior nº 22 do Mer-
cado Municipal, por parte do CLDS – 3G, durante o mês de 
dezembro, até 9 de janeiro de 2017
Presente a informação n.º 10524/2016 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 
acima referida, deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência 
da loja exterior nº 22 do Mercado Municipal de Espinho, du-
rante o mês de dezembro e até a 09 de janeiro de 2017, para 
efeitos de promoção, divulgação e comercialização de produtos 
locais e/ou regionais. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 12 de dezembro 
de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de mil 
setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): um 
milhão quinhentos e oitenta e seis mil oitocentos e seis euros 
e quinze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
quatrocentos e trinta e três mil cento e vinte e dois euros e 
noventa e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 
ao dia 12 de dezembro do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de trinta milhões quatrocentos e vinte euros 
e trezentos e dez euros e noventa e sete cêntimos, tendo sido 
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e 
três milhões duzentos e vinte e sete mil cento e cinquenta e 
cinco euros e oitenta e seis cêntimos. 

Galardões atribuídos à Associação de Ginástica do Norte 
– Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Direção da Asso-
ciação de Ginástica do Norte recebido em 28/11/2016 a comu-
nicar que receberam da Federação de Ginástica de Portugal, no 
seu 66.º aniversário, dois galardões relativos ao ano 2016, um 
reconhecendo a AGN como a “Associação Territorial do Ano” e 
outro como entidade gímnica capaz de realizar com eficiência 
eventos nacionais e internacionais de reconhecida qualidade 
gímnica. Comunicou ainda que, sem a intervenção do Sr. Pre-
sidente da Câmara, do Dr. Jorge Crespo e do Dr. José Gouveia, 
bem como de outros colaboradores do Município, não teria sido 
possível a realização das competições e atividades gímnicas 
que permitiram a obtenção dos referidos galardões. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião de 
Câmara para o dia 9 de Janeiro de 2017, pelas 17.00 horas. 

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. 01/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E DESASSETE. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezassete, 
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 
reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Presi-
dência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos 
Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-
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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: 
Votos de Pesar
A Câmara deliberou, por unanimidade, exarar em ata votos de 
pesar pelo falecimento do Sr. Dr. Mário Soares, do Sr. Professor 
Daniel Serrão e ainda do Sr. Dr. Guilherme Pinto. Mais delibe-
rou que os votos de pesar fossem transmitidos às respetivas 
famílias e ainda à Câmara Municipal e Assembleia Municipal de 
Matosinhos, concelho onde Sr. Dr. Guilherme Pinto exercia fun-
ções como Presidente da Câmara Municipal. 

Ordem do Dia
Deliberação Nº 1/2017
Aprovação da ata n.º 24/2016 de 19 de dezembro
Em virtude da ata n.º 24/2016 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 19 de dezembro 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 2/2017
Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis
Presente a informação n.º 39/2017 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD, 2 votos a favor 
dos Srs. Vereadores do PS e o voto contra do Sr. Vereador do 
PS Luis Neto, autorizar, a título excecional, o aumento tempo-
rário dos Fundos Disponíveis para o mês de janeiro de 2017, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei n.º 8/2012 
de 21 de fevereiro (LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamen-
tos em Atraso) e no estrito cumprimento do n.º 2 do referido 
artigo, conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo 5º do DL 
n.º 127/2012, de 21 de junho. O Sr. Vereador Luis Neto apre-
sentou a seguinte declaração de voto: “O Vereador do Partido 
Socialista na Câmara Municipal de Espinho, Luís Neto, votou 
contra o Aumento Temporário de Fundos Disponíveis, por con-
siderar que há uma clara subversão da legislação que regu-
lamenta esta matéria e que este documento revela omissão, 
pouca consistência e falta de transparência no seu conteúdo, 
assim como, um atropelo à lei. Assim, entende-se por «Fun-
dos disponíveis» as verbas disponíveis a muito curto prazo, 

que incluem, quando aplicável, e desde que não tenham sido 
comprometidos ou gastos: i) A dotação corrigida líquida de cati-
vos, relativa aos três meses seguintes; ii) As transferências ou 
subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos aos 
três meses seguintes; iii) A receita efetiva própria que tenha 
sido cobrada, incluindo a receita de ativos e passivos financei-
ros, ou recebida como adiantamento; iv) A previsão da receita 
efetiva própria cobrada nos três meses seguintes, incluindo a 
previsão de receita de ativos e passivos; v) O produto de em-
préstimos contraídos nos termos da lei; vi) As transferências 
ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas fa-
turas se encontrem liquidadas, e devidamente certificadas ou 
validadas; vii) Outros montantes autorizados nos termos do ar-
tigo 4.º. No entanto, o executivo municipal pretende fazer um 
aumento temporário de fundos que serão expetáveis arrecadar 
para além dos 3 meses seguintes, que a lei consagra como ex-
pectável para a pretensão do município de Espinho. Evoca um 
Plano de Obras para 2017 que manifestamente não foi dado a 
conhecer aos membros do executivo. Neste caso concreto, este 
aumento temporário dos fundos disponíveis abrangem todo o 
ano de 2017, no valor de cerca de 28,9 Milhões de euros de 
uma forma incompreensível. Na deliberação, apenas é evocado 
que o aumento temporário dos fundos disponíveis é efetuado 
a título excecional para o mês de janeiro, omitindo o valor total 
dos fundos, quais os compromissos efetuados e que a Câmara 
Municipal de Espinho necessita de utilizar no atual mês. Na mi-
nha perspetiva este aumento não é temporário, uma vez que 
é para o ano todo, sem saber com exatidão quais os compro-
missos que se pretendem efetivamente suprir, sendo factual 
que este aumento dos fundos disponíveis ultrapassam, clara-
mente, os três meses seguintes, sendo evidente que vão fazer 
uma antecipação total dos fundos disponíveis de todo o ano de 
2017, no montante de cerca de 28,9 Milhões. O aumento indis-
criminado de fundos disponíveis pela totalidade das receitas 
próprias, está subjacente de uma forma bastante evidente que 
há uma antecipação de receita, não sendo também indicado o 
mês em que vai ser cobrada, no caso deste tipo de receita ou o 
mês em que será recebida, no caso de produto de empréstimo. 
Este aumento de fundos temporários indicia que há compro-
missos para os quais não existem fundos disponíveis e neste 
documento não existe a indicação que compromissos estão 
comprometidos e não têm fundos disponíveis. O aumento tem-
porário dos fundos disponíveis só pode ser efetuado mediante 
recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período 
compreendido entre a data do compromisso e a data em que se 
verifique a obrigação de efetuar o último pagamento relativo 
a esse compromisso. Que compromissos são estes? O mapa do 
aumento temporário de fundos disponíveis é confuso, erróneo 
e pouco esclarecedor.” Os eleitos do PSD apresentaram a se-
guinte declaração de voto: “O Aumento Temporário de Fundos 
Disponíveis aprovado garante uma gestão equilibrada do Muni-
cípio através do planeamento correto e atempado da tesouraria 
para o ano 2017 das receitas e compromissos assumidos e a 
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assumir. Esta deliberação está legalmente prevista na LCPA e 
no DL nº 127/2012 de 21 de junho, alterada pela Lei do Orça-
mento de Estado para 2017, considerando as verbas disponí-
veis relativas aos seis meses seguintes, referidas nas alíneas 
a), b) e d) do n.º 1 do artigo 5.º deste último, e cujos montantes 
de receitas e de compromissos anuais se encontram espelha-
dos no mapa de aumento temporário de fundos disponíveis 
que acompanha a informação técnica.” 

Deliberação Nº 3/2017
Atribuição de Fundos de Maneio - Ano 2017
Presente a informação n.º 40/2017 da Divisão de Gestão Admi-
nistrativa, 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 os Fundos de Maneio para o período 
compreendido entre 01/01/2017 a 31/12/2017. 

Deliberação Nº 4/2017
Condições de atribuição das Tarifas Especiais
Presente a informação n.º 33/2017 da Divisão de Serviços Bá-
sicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a 
favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Srs. Vereadores do 
PS, aprovar as Condições de atribuição das Tarifas Especiais 
para o ano de 2017, nomeadamente Tarifa Social e Tarifa Fa-
miliar. 

Deliberação Nº 5/2017
Protocolo de Colaboração com a Academia de Música 
de Espinho – Atividades de Enriquecimento Curricular - 
2016/2017
Presente a informação n.º 10997/2016 da Divisão de Educa-
ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o “Protocolo de Colaboração entre o Município 
de Espinho e a Academia de Música de Espinho, no âmbito das 
Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico, para o ano letivo 2016/2017”, pelo valor base de 
€25.504,86 (vinte cinco mil, quinhentos e quatro euros e oi-
tenta e seis cêntimos), isento de IVA. 

Deliberação Nº 6/2017
Aprovação das “Normas de Funcionamento da Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em 2017”
Presente a informação n.º 31/2017 dos Serviços de Cultura e 
Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima 

referida e a proposta de projeto de normas de funcionamento 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, com 4 votos 
a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Srs. Vereadores do 
PS, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 41.º do 
“Regulamento da Biblioteca Municipal de Espinho «Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva»” (publicado em Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 94 de 15 de maio de 2012), e ao abrigo 
da competência regulamentar do órgão executivo do Município 
prevista no artigo 241.º da Constituição da República Portu-
guesa e na parte final da alínea k) do n.º do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 
locais; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho), aprovar as “Normas de Fun-
cionamento da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva para 
vigorar em 2017”. 

Deliberação Nº 7/2017
Piscina Municipal – Acerto Mensalidades
Presente a informação n.º 46/2017 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
redução da mensalidade de Janeiro de 2017 em 50%, a todos 
os alunos que efetuaram o pagamento da mensalidade de De-
zembro de 2016, conforme proposta do Chefe da Divisão de 
Desporto. 

Deliberação Nº 8/2017
Requerimento de Ermelinda Reimão de Resende para pa-
gamento em prestações e isenção de juros dos valores 
devidos de julho a outubro de 2016 pela exploração do 
espaço de cafetaria da Nave Polivalente
Presente a informação n.º 57/2017 da Divisão de Desporto, so-
bre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documen-
tos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção 
do pagamento dos juros e autorizar o pagamento dos valores 
mensais da concessão em atraso de julho a outubro de 2016, 
num total de 1.600,00 € (mil e seiscentos euros) acrescidos de 
IVA à taxa legal em vigor, em 4 prestações mensais, a pagar a 
partir de fevereiro de 2017. 

Deliberação Nº 9/2017
Pedido de isenção de taxas de vistoria de salubridade
Presente a informação n.º 10588/2016 da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o processo no mesmo referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pedido de isenção de taxas para realização 
de vistoria de salubridade, apresentado por Tiago Filipe Pereira 
Natário no âmbito do processo OP-VSA 3/16. 



18

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2017

Deliberação Nº 10/2017
Pedido de isenção de taxas de vistoria de salubridade
Presente a informação n.º 10617/2016 da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o processo na mesmo referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o pedido de isenção de taxas para reali-
zação de vistoria de salubridade, apresentado por Maria Armin-
da Trindade Vasconcelos no âmbito do processo OP-VSA 4/16. 
 
Deliberação Nº 11/2017
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação n.º 10/2017 dos Serviços de Cultura e 
Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca 
Municipal José Marmelo Silva nos meses de novembro e de-
zembro de 2016 e deliberou, por unanimidade, aceitar as res-
petivas liberalidades. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 de dezembro 
de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS: quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito 
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quatro-
centos e trinta e cinco mil oitocentos e sessenta e três euros e 
um cêntimo. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 30 
de dezembro de 2016, foram cabimentadas despesas no valor 
de trinta milhões e cinquenta mil e dezanove euros e setenta e 
um cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo 
dia no valor de vinte e sete milhões setecentos e trinta e nove 
mil quatrocentos e sessenta e dois euros e noventa e um cên-
timos.  

Agradecimento - Comunicação do valor angariado
A Câmara tomou conhecimento do oficio recebido pelo Pre-
sidente da Direção da “Europacolon Portugal, Associação de 
Luta Contra o Cancro do Intestino”, a felicitar a dedicação e o 
excelente trabalho realizado durante o Peditório Público nos 
dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro do corrente ano, pelos 
Técnicos Superiores de Serviço Social a exercer funções nos 
Serviços de Ação Social Intergeracional e Saúde (SASIS) desta 
Câmara Municipal, que de forma exemplar contribuíram para a 
angariação de 488,95 € através da mediação com entidades 
parceiras deste concelho. 

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 jANEIRO DE 2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de janeiro 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 1.535.028 6,38%
Receitas de Capital 8.757.600 31.590 0,36%
Outras Receitas 10 0 0,00%

Total da Receita 32.818.400 1.566.618 4,77%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.265.130 1.253.834 5,63%
Despesas de Capital 10.553.270 94.480 0,90%

Total da Despesa 32.818.400 1.348.314 4,11%

Própria
66%

Alheia
34%

Receita Cobrada 2017
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 689.532 690.648 1.040.502 1.040.965

Impostos Directos 219.103 219.103 393.928 393.928
Impostos Indirectos 102.156 102.156 137.992 137.992
Taxas, Multas e Outras Penalidades 88.746 88.743 132.717 132.717
Rendimentos de Propriedade 0 0 53 53
Venda de Bens e Serviços Correntes 268.680 269.799 373.665 374.128
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 10.847 10.847 2.147 2.147
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 0 0

Alheia 2.742.460 2.274.587 942.137 525.653
Passivos Financeiros 0 0 0 0
Fundos Municipais 467.873 467.873 416.484 416.484
Outras Transferências 1.806.714 1.806.714 109.169 109.169

Total da Receita 3.431.992 2.965.235 1.982.638 1.566.618

RECEITA Janeiro-2016 Janeiro-2017

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 887.378 1.820.230 936.063 1.211.464

Pessoal 685.566,61 719.424,48 656.151,74 667.235,15
Aquisição de Bens e Serviços 193.651,49 1.081.066,73 241.068,94 501.168,56
Outras Despesas Correntes 8.159,65 19.738,74 38.842,27 43.060,71

Serviço da Dívida 12.546,24 11.952,65 9.486,30 9.488,40
Juros e Outros Encargos 3.079,12 2.485,53 19,18 21,28
Passivos Financeiros 9.467,12 9.467,12 9.467,12 9.467,12

Investimento Global 147.166,28 266.981,33 130.485,43 85.012,68
Aquisição de Bens de Capital 53.317,53 107.199,66 88.734,41 22.797,62
Transferências de Capital 93.848,75 159.781,67 41.751,02 62.215,06

Restantes Despesas 52.698,74 22.485,31 40.567,04 42.348,29
Transferências Correntes 52.698,74 22.485,31 40.567,04 42.348,29
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Despesa 1.099.789 2.121.649 1.116.602 1.348.314

DESPESA Janeiro-2016 Janeiro-2017

90%

1%
6% 3%

Despesa Paga 2017 

Encargos Funcionamento

Serviço da Dívida

Investimento Global

Restantes Despesas

Própria
66%

Alheia
34%

Receita Cobrada 2017
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DÍVIDA Janeiro-2016
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 28.079.516,25 24.975.607,20

1. Empréstimos 12.977.736,40 11.586.949,76
2. Outros Credores 15.101.779,85 13.388.657,44

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 3.446.727,40 2.508.613,90

1. Empréstimos 0,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 2.341.076,13 1.107.990,68

2.1. Fornecedores c/c 1.453.085,47 186.244,90
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 22.379,64 12.910,37
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 130.745,28 69.787,17
2.4. Estado e outros entes públicos 0,00 0,00
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 734.865,74 839.048,24

3. Operações de tesouraria 1.105.651,27 1.400.623,22
3.1. Estado e outros entes públicos 109.494,27 102.369,22
3.2. Clientes e utentes com caução 67.777,75 67.211,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 918.361,57 1.146.389,88
3.4. Outros Credores 10.017,68 84.652,17

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 31.526.243,65 27.484.221,10

Janeiro-2017
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Dívida

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 Janeiro-2016 Janeiro-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.
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 3.706.104 180.487 4,87%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3.626.105 180.487 4,98%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.626.105 180.487 4,98%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 79.999 0 0,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 79.999 0 0,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 12.180.288 374.299 3,07%
EDUCAÇÃO 1.934.613 18.651 0,96%

ENSINO NÃO SUPERIOR 821.852 0 0,00%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.112.761 18.651 1,68%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 228.127 0 0,00%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 228.127 0 0,00%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 9.472.663 347.612 3,67%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3.288.820 0 0,00%
SANEAMENTO 2.242.913 126.702 5,65%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.726.612 93.497 5,42%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.045.629 73.068 6,99%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.168.689 54.344 4,65%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 544.884 8.036 1,47%
CULTURA 322.668 1.420 0,44%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 222.216 6.616 2,98%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.646.908 119.084 3,27%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.386.574 88.027 3,69%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 246.189 0 0,00%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 246.189 0 0,00%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 689.069 28.606 4,15%
MERCADOS E FEIRAS 14.346 1.642 11,45%
TURISMO 674.722 26.964 4,00%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 325.075 2.452 0,75%
4 OUTRAS FUNÇÕES 673.650 1.400 0,21%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 327.450 0 0,00%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 346.200 1.400 0,40%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017 - Janeiro

Total Geral 20.206.950 675.270 3,34%
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Protocolos com Escolas:
·  Sá Couto;
·  Manuel Laranjeira;
·  Manuel Gomes Almeida;
·  Academia Música;
Em média, cerca de 500 a 600 alunos por semana usufruem destes Protocolos existentes com a Autarquia, para utilização das insta-
lações da Piscina Municipal.

Iº TORREGI - Prova oficial da Associação Natação Centro Norte Portugal, que contou com a presença de 15 clubes dos distritos de Aveiro 
e Viseu e que totalizaram cerca de 250 nadadores federados da categoria de cadetes.

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.) .
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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.

Com o objetivo de desconstruir a perceção que a maioria das 
crianças, e até mesmo os adultos, têm em relação aos espaços 
públicos de leitura, destaque para a 8.ª edição do “Adormecer 
com as Letras”, proporcionando um ambiente completamente 
diferente daquele a que todos estão habituados.

Integrado no projeto “Espinho, cidade encantada”, esta inicia-
tiva, que decorre anualmente, pretende aproximar as crianças 
do mundo dos livros e da leitura e tem como pretexto a come-
moração da época natalícia.

Entre livros, histórias e ateliers, dinamizados pela equipa da 
Biblioteca Municipal, pretende-se proporcionar às crianças di-
vertidos momentos de animação e convívio, com direito a dra-
matização por parte do “Som do Algodão”, numa noite que foi, 
certamente, muito especial.

Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promo-
vidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de dezembro 
de 2016 e janeiro de 2017. 

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

“Tricotar Histórias”
Dias 13 e 27 de dezembro às 15h00
Dias 10 e 24 de janeiro 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
29 participantes

Onda Poética
Dia 15 de dezembro às 21h30
Dia 19 de janeiro às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
62 participantes

Espinho cidade Encantada
8ª edição “Adormecer com as Letras”
De 3 para 4 de dezembro, das 21h00 às 10h00
Integrado no projeto “Espinho cidade encantada”, realizou-se, 
no dia 3 de dezembro, na Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva, a 8ª edição da atividade “Adormecer com as Letras”. 
Esta iniciativa, que decorre anualmente, pretende aproximar as 
crianças do mundo dos livros e da leitura, e tem como pretexto 
a comemoração da época natalícia.
A atividade decorreu num ambiente completamente diferente 

daquele a que todos estão habituados e visa, essencialmente, 
desconstruir a perceção que a maioria das crianças, e até mes-
mo os adultos, têm em relação a este tipo de espaços públicos 
de leitura, despertando-os para o gosto pelo livro e pela leitura.
Entre livros, histórias e ateliers, dinamizados pela equipa da 
Biblioteca Municipal, pretendeu-se proporcionar às crianças di-
vertidos momentos de animação e convívio, com direito a dra-
matização por parte do “Som do Algodão”, numa noite que foi, 
certamente, muito especial.
Acolhimento e acompanhamento permanente por parte dos 
técnicos da Biblioteca.
20 participantes no Adormecer com as Letras e 50 participan-
tes no “Som do Algodão”

Lançamento do livro de poesia “Brumas do 
Tempo” de Laura Macedo
Dia 10 de dezembro às 15h00
A apresentação esteve a cargo da Dr.ª Cândida Miranda.
O evento foi acompanhado com uma animação musical. No fi-
nal, a autora ofereceu um Porto de Honra.
35 participantes

Lançamento do livro “O último livro” de Concei-
ção Freitas
Dia 17 de dezembro às 15h00
35 participantes

À Roda das Histórias – especial Natal no jardim 
encantado
Dia 17 de dezembro às 15h30
Integrado no projeto “Espinho cidade encantada” esta sessão 
da “À Roda das Histórias”, recheada de histórias com cheirinho 
a Natal, acontecerá no jardim encantado!
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
35 participantes

A HORA DOS MAIORES
Dia 5 de janeiro 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 
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ocupação de tempos livres.
Atividade dinamizada pelo Serviço Educativo dos SCM
23 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Dia 7 de janeiro às 11h00
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
10 crianças e 8 acompanhantes

Lançamento do livro “Não há mal que sempre 
dure…” de Agostinho Pinho
Dia 7 de janeiro às 15h00
A apresentação da obra esteve a cargo da Dr.ª Zélia Castro
50 participantes

“Inovação e Modernidade na Ficção de José 
Marmelo e Silva” por Fernando Paulouro Neves
Dia 14 de janeiro às 15h00
Leram José Marmelo e Silva
Fábio Henriques, Jorge Mendonça e Ramiro Ferreira 
do TEATRO POPULAR DE ESPINHO
35 participantes

Bebéteca “Letras e Chupetas”
Dia 21 de janeiro 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
10 bebés e 15 acompanhantes

À Roda das Histórias
Dia 21 de janeiro 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
4 participantes

No Laboratório do Abecedário
Dias 24 e 31 de janeiro
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
53 participantes

Cedência de instalações “As mulheres na políti-
ca… E depois?!”
Dia 27 de janeiro às 21h00
35 participantes

Apresentação da revista cultural “[sem] Equí-
vocos” de Augusto Canetas
Dia 28 de janeiro às 15h00
A apresentação da revista esteve a cargo de A. J. Nunes Carnei-
ro e do Jornalista Mario Augusto

40 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 
Dezembro e Janeiro as exposições “A Arte de Tanoaria – os úl-
timos”, fotografias de José Fangueiro e “Narrativas Femininas” 
de Eva Alves. O fotógrafo profissional José Fangueiro tem fo-
tografado a arte da tanoaria em Portugal, nomeadamente nos 
concelhos de Ovar, Espinho, Penafiel e Porto. A sua obra é um 
grande contributo para a memória colectiva de Espinho e das 
suas gentes, designadamente no que diz respeito às artes tra-
dicionais que estão em vias de extinção. A obra de Eva Alves é 
essencialmente composta por objectos, que tem origem numa 
pesquisa sobre a representação feminina. Os seus objectos 
partilham de uma linguagem semelhante e entram facilmen-
te em concordância entre si. A dor, a repressão, o feminino, o 
masculino, dão lugar, sentido e forma ao erotismo silencioso, 
ao prazer reprimido, cedendo espaço a uma realidade dócil. 
Simbolicamente são questionados os limites dos objectos, 
os seus significados e funções. O Forum de Arte e Cultura re-
cebeu a exposição itinerante organizada pelo Regimento de 
Engenharia de Espinho e Liga dos Combatentes “O Regimento 
de Infantaria 23 na Flandres e a Chama da Pátria”, de respon-
sabilidade científica de Jorge Pais de Sousa, Natália Santos e 
Oleh Lukyanenko.
Visitantes: 298
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SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, EN-
CONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS 
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Dezembro e Janeiro realizaram-se no 
FACE a festa de Natal da Liga dos Combatentes, as acções de 
formação do “Sector Interactivo” e de Cinema de Animação 
para Professores.
Participantes: 135

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durantes os meses de Dezem-
bro e Janeiro desenvolveu os workshops, “Construção de objec-
tos coloridos/Parada dos Bem-dispostos” e “O Mário e a Neta 
vão às Escolas”, nas escolas do 1.º Ciclo do concelho de Espi-
nho, relacionados com os trabalhos de preparação do Festival 
Mar-Marionetas de 2017. 
Participantes: 78

SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo dos SCM desenvolveu no mês de Dezem-
bro as actividades a “Hora dos Maiores” para o público sénior 
da Santa Casa da Misericórdia de Espinho, o teatro de sombras 
“Grãos de Areia”, para o Centro Infantil Espinho II e a “Oficina 
dos Duendes – Postais de Natal”, incluída no Projecto Jardim 
Encantado do Espinho Cidade Encantada, com a participação 
de várias crianças das escolas do concelho de Espinho.
Participantes: 693

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE ESPINHO - 
LITE

Exposição “Espinho para todos – 12 meses 12 fotos”
No âmbito da celebração do Dia Mundial do Turismo 2016, a 
Câmara Municipal de Espinho, em parceria com a Associação 
de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE) - Espinho 
Vivo – CLDS 3G, organizou um concurso de fotografia, desig-
nado de “Desafio Fotográfico – 12 MESES 12 FOTOS”, com o 
objetivo de promover o lema “Turismo Para Todos”. Iniciativa, é 
composta por uma vertente competitiva e por uma exposição 
dos trabalhos selecionados.

A exposição esteve patente de 01/10 a 11/12. 

A cerimónia de entrega de prémios decorreu no dia 8 de de-
zembro de 2016.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
As atividades de gestão corrente - atendimento, encaminha-
mento e acompanhamento de situações diversas –  tem sido 
acrescida a análise dos formulários de candidatura a habitação 
social.

No âmbito do apoio prestado à DOPL relativamente à realiza-
ção de inquérito socioeconómico para aferição de eventuais si-
tuações de insuficiência económica face a pedidos de isenção 
no pagamento de taxas, foram analisados e prestadas informa-
ções sobre dois processos.

HABITAÇÃO SOCIAL
O atendimento e acompanhamento de proximidade e a articu-
lação interinstitucional têm vindo a ser reforçados, fomentan-
do a promoção do bem-estar das populações e visando sempre 
a procura de soluções conjuntas e partilhadas, com vista à re-
solução dos problemas com que se deparam. 
A título de exemplo, destaca-se uma reunião de parceiros pro-
movida com vista a debater e elencar soluções conjuntas no 
âmbito do acompanhamento realizado pelos serviços a dois 
agregados familiares residentes em habitação social, da qual 
saíram reforçadas as parcerias estabelecidas e a intervenção a 
desenvolver futuramente.

O ano iniciou com a realização uma reunião de moradores com 
uma das entradas Quinta da Marinha, em Silvalde, articulada 
com o CLDS-3G ‘Espinho Vivo’.

O Modelo de Gestão dos Atrasos e Incumprimentos no Paga-
mento de Rendas de Habitação Social dos fogos propriedade 
do Município de Espinho, contínua a ser reforçado com contac-
tos regulares com os técnicos que realizam o acompanhamento 
das famílias no âmbito dos processos de Rendimentos Social 
de Inserção e de Ação Social em cada território, através de 
atendimentos e visitas domiciliárias conjuntas às famílias com 
histórico de incumprimento. 

ARTICULAÇÃO INTRAINSTITUCIONAL
Tendo em conta a intervenção de proximidade realizada jun-
to dos moradores dos diferentes complexos habitacionais de 
gestão municipal, os serviços têm vindo a reforçar o seu papel 
como mediadores entre os moradores e os outros serviços da 
CME, nomeadamente no que respeita à DOM (sinalização de 
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anomalias diversas; prestação de informação pertinente) e à 
DSBA (pedidos de limpeza urbana; esclarecimento de dúvidas 
sobre as tarifas especiais da água e saneamento).

COMISSÃO DE MORADORES
A Comissão de Moradores da Quinta de Paramos, continua a 
reunir com regularidade com o apoio do CLDS – 3G ‘Espinho 
Vivo’, assumindo uma participação ativa em todas as ativida-
des que vão sendo dinamizadas naquele Complexo Habitacio-
nal. 
A Comissão de Moradores de Guetim, constituída em 
11/11/2016, conta também com o apoio do CLDS-3G ‘Espinho 
Vivo’ e reuniu pela primeira vez com o Sr. Presidente da Câmara 
no passado dia 12 de janeiro.

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIO-
NAL
As reuniões com o CLDS-3G ‘Espinho Vivo’ permitiram articular 
e complementar as atividades desenvolvidas nos Complexos 
Habitacionais do concelho.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção de Espinho.

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:

- Festa de Natal Sénior, que decorreu no dia 18 de dezembro, 
no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 6 a 7 de 
dezembro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento 
e nos dias 16 e 17 foi realizada a montagem e decoração do 
espaço. Participaram 456 seniores;
- Divulgação das Viagens Seniores 2017, junto dos seniores 
que fazem parte da BD da Ação Social. As inscrições nas via-
gens decorreram durante o mês de janeiro;
- Ceia de Natal Solidária, que se realizou no dia 20 de dezembro 
no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Participaram cerca 
de 100 pessoas carenciadas ou em situação de sem abrigo;
- 1º Baile Sénior 2017, que decorreu no dia 22 de janeiro, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 16 e 17 de 
janeiro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e 
no dia 20 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 
Participaram 258 seniores.

APOIO À INICIATIVA 
“ACOLHIMENTO DE RECOLOCADOS”
O Alto Comissariado para as Migrações, IP (ACM) promoveu no 
dia 14/12/2016 o primeiro Encontro Regional - Zona Norte 
“Processo de Recolocação de Pessoas Refugiadas em Portu-
gal”, no qual os serviços asseguraram presença. Os serviços as-
seguram presença e posteriormente transmitiram a informação 
recolhida às entidades de acolhimento do concelho de Espinho.

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 264 utilizações.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA NO 
MUNICÍPIO DE ESPINHO
O quarto programa Programa Psicoeducativo para Cuidadores 
Informais de Pessoas com Demência (projeto “Cuidar de Quem 
Cuida”) terminou no passado dia 27 de janeiro e mais uma vez 
foi possível avaliar positivamente o impacto do mesmo no dia-
-a-dia dos cuidadores.

PROJETO “CUIDAR NA DEPENDÊNCIA”
O primeiro programa psicoeducativo dirigido a cuidadores de 
pessoas idosas dependentes, que pretende aproveitar a expe-
riência e o knowHow adquirido no âmbito do projeto “Cuidar 
de Quem Cuida” tem sido informalmente avaliado pelos seus 
participantes como uma mais valia para o seu processo de cui-
dar diário.

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
Os serviços asseguram presença nas seguintes iniciativas:
- Formação “Roteiro Envelhecimento Ativo”, promovida pela 
AMP e que decorreu nos dias 6 e 13 de dezembro de 2016 e 
nos dias 10, 12, 19, 24 e 25 de janeiro na Faculdade de Psico-
logia da Universidade do Porto;
- Encontro Regional - Zona Norte “Processo de Recolocação de 
Pessoas Refugiadas em Portugal”, promovido pelo ACM, IP, que 
decorreu no Porto, no passado dia 12 de dezembro.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
No período em análise os serviços encetaram diligências com 
vista à definição de objetivos e indicadores do Processo Ação 
Social para o ano de 2017.

PROGRAMA REDE SOCIAL
No dia 5 de dezembro foi realizada uma reunião extraordinário 
do Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Espinho, tendo em 
conta a necessidade de se proceder à apreciação e votação do 
pedido de “Alteração 1” ao Plano de Ação do CLDS-3G ‘Espinho 
Vivo’.
Na sequência da assinatura do “Protocolo de parceria para a 
implementação do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
-Abrigo no Concelho de Espinho”, foi realizada no passado dia 3 
de janeiro a primeira reunião de trabalho do NPISA.
O Núcleo Executivo promoveu uma reunião sobre a temática da 
“Alimentação” no passado dia 27 de janeiro, que, entre outros, 
teve como objetivo fazer uma análise da articulação que tem 
vindo a ser realizada entre as entidades concelhias, pontos for-
tes e aspetos que necessitam de ser melhorados.
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE

Estágio de Formação de Cintos Negros APAM 
14 de janeiro de 2017
Realizou-se no passado dia 14 de janeiro o “Estágio de Forma-
ção de Cintos Negros” com organização a cargo da FPAMVDA 
- Associação Portuguesa de Artes Marciais. Esta iniciativa con-
tou com a presença de 15 participantes, inserindo-se no pro-
grama anual de formação de Cintos Negros.

Torneio Benjamins Jogando ao atletismo – 
A.A.A. e S.C.E. 
22 de janeiro de 2017
No passado dia 22 de janeiro de 2017, a secção de atletis-
mo do S.C.E. em parceria coma a Associação de Atletismo de 
Aveiro, com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, levaram 
a cabo uma iniciativa com o objetivo de recrutar novos atletas 
para a modalidade. Este evento contou com cerca de 70 parti-
cipante com idades entre os seis e os 10 anos, dos quais 30 
atletas do concelho.
Foram distribuídas Medalhas, Diplomas e Lanches a todos os 
participantes.

Exames nacionais APAM 
28 de janeiro de 2017
A Nave Polivalente de Espinho recebeu no dia 28 de janeiro os 
Exames Nacionais, que contaram com a presença de 73 atle-
tas e 10 jurados. Esta iniciativa contou com a organização da 
Associação Portuguesa de Artes Marciais no âmbito da Fede-
ração Portuguesa de Artes Marciais Vietnamitas e Disciplinas 
Associadas.

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 - 15 jogos
Futsal - 6 jogos
Voleibol - 20  jogos
Ténis de Mesa - 0 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

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 - 1 jogos
Futsal - 13 jogos
Voleibol - 0 jogos
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EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Sistema de antecipação de necessidades de 
qualificações
O Municipio de Espinho, através da Área Metropolitana do 
Porto (AMP), está a promover o estudo de antecipação de ne-
cessidades de qualificações intermédias que se enquadra no 
desenvolvimento do Sistema de Antecipação de Necessidades 
de Qualificações (SANQ) promovido pela Agência Nacional para 
a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).
O desenvolvimento desse sistema responde ao objetivo de 
promover uma abordagem mais estratégica ao investimen-
to em formação profissional, designadamente aquele que se 
dirige para a produção de qualificações profissionais de nível 
não superior, correntemente designados como técnicos inter-
médios.
O município assume a relevância da estratégia deste estudo 
que visa contribuir para uma melhor identificação das neces-
sidades dos cursos de formação profissional ao nível da AMP.
Certamente constituirá uma mais-valia para o desenvolvimen-
to empresarial local, podendo vir a refletir-se no aperfeiçoa-
mento das capacidades dos trabalhadores e consequentemen-
te na qualidade dos serviços prestados pelas empresas. 
A Divisão de Educação e Juventude e os diretores das escolas 
que ministram estes cursos profissionais no concelho, esti-
veram presentes na reunião de apresentação dos resultados 
preliminares do diagnóstico regional em curso, no Auditório da 
Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa 
de Oliveira de Azeméis.

Projeto no poupar está o ganho | 2016/2017
Durante este ano letivo, a Divisão de Educação e Juventude 
e algumas turmas das escolas do concelho  estão envolvidas 
no projeto “No poupar está o Ganho”, em parceria com a Área 
Metropolitana  do Porto (AMP) e  a Fundação Dr. António Cuper-
tino 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 pré testes aos alunos e 
recolher os questionários que foram entregues aos pais e pro-
fessores titulares das turmas abrangidas pelo projeto.
Depois dos pré testes realizados aos alunos, o Municipio de 
Espinho ofereceu o transporte às turmas envolvidas para vi-
sitarem o Museu do Papel e Moeda na Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda.

Orçamento participativo
7 de dezembro de 2016
O Município de Espinho está a levar a cabo o orçamento par-
ticipativo em 2017 e, nesse âmbito, a DEJ participou em duas 
sessões que tiveram lugar nas Escolas Secundárias Dr. Manuel 
Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira. 

Colaboração no festival de tunas
10 de dezembro de 2016 –  Centro Multimeios 
No âmbito do Festival de Tunas decorrido no dia 10 de dezem-
bro de 2016, a Divisão de Educação e Juventude, em articula-
ção com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, dis-
ponibilizou os recursos humanos necessários (10 alunos) para 
apoio à atividade.

Acesso dos encarregados de educação dos alu-
nos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino bási-
co das escolas do concelho à plataforma muni-
cipal de educação – siga
O Municipio de Espinho disponibilizou aos encarregados de 
educação acesso à plataforma de educação, designada de 
SIGA- Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, fornecen-
do dados de Utilizador e Palavra-Chave.
A plataforma SIGA é uma ferramenta WEB, acessível em qual-
quer computador com ligação à Internet, que permite a gestão 
de algumas áreas de educação tais como:
• Refeições Escolares
• AAAF – Atividades de Animação e de Apoio à Família 
(pré-escolar)
• CAF – Componente de Apoio à Família (1.º ciclo)
• AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular (1.º ci-
clo)

Atividades de animação e apoio à família e 
componente de apoio à família | dezembro
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio 
à Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), 
o Município de Espinho promoveu, de 19 de dezembro a 2 de 
janeiro, um plano de atividades para todas as crianças do pré-
-escolar e do 1.º ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 99 crianças do pré-escolar (AAAF) 
e 105 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao  Agrupamen-
to de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

N.º ALUNOS INSCRITOS - INTERRUPÇÃO LETIVA 
NATAL - 2016/2017

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Escola Básica de Paramos

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 16
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Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 47

Escola Básica Espinho 2

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 34

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 8

Escola Básica de Silvalde

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 14

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 6

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Escola Básica de Anta

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 11

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 15

Escola Básica Espiho 3

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 17

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 29

Jardim de Infância de Guetim

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 7

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS 
ANO LETIVO 2016/2017

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:12

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 1

 Ocupação da via pública: 21

 Alojamento Local: 0

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 54

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 39

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 61

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 232

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 102

N. DE OFÍCIOS: 210

 Atendimentos: 56

 Obras Particulares: 154

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 40

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 58
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença no “Encontro Cantar das Janeiras”, no Salão Paro-
quial de Silvalde;

- Presença na sessão solene da “84º Comemoração do 
Aniversário da Banda União Musical Paramense, na sede da 
Banda;

- Presença no “Cantar das Janeiras – CerciEspinho”, que decor-

reu no Salão Nobre na Câmara Municipal de Espinho;

- Presença na visita institucional do Ministro da Cultura à 
Academia de Música, em Espinho;

- Presença na visita institucional do Ministro da Cultura à 
Cooperativa Nascente;

- Presença na “Homenagem a Valdemiro Brandão”, no âmbito 
do “79º Aniversário da Associação Académica de Espinho”, 
que decorreu no Centro Multimeios de Espinho;

- Presença no jantar de comemoração do “79º Aniversário da 
Associação Académica de Espinho”;

- Presença no “Jantar da ABCR – Cantares ao Menino e Janei-

ras”, no Salão Paroquial;

- Presença no “Encontro de Cantares ao Menino Jesus”, na 
Igreja de Paramos;

- Presença no arraial do ABCR “Cantares ao Menino e Janei-

ras”, em Paramos;

- Presença na Eucaristia Dominical da RTP, na Igreja Matriz de 
Espinho;

- Presença na animação do “Rancho Recordar é Viver”, em 
Paramos;

- Presença no “Concerto da Banda União Musical Paramense” 
em Paramos;

PRESENÇAS

- Presença no “Concerto de Natal” da Banda de Música de 
São Tiago de Silvalde, no âmbito do evento “Espinho Cidade 
Encantada”, na Capela N. Sra. Da Ajuda;

- Presença na “Chegada do Pai Natal”, no âmbito do evento 
“Espinho Cidade Encantada”, no Largo da Câmara Municipal.
- Presença no “54º Aniversário da Associação Desportiva do 
Rio Largo Clube Espinho”, na sede do clube;

- Presença na “Convenção 40 anos do Poder Local”, que 
decorreu em Coimbra;

- Presença na “Homenagem aos Autarcas de Espinho” no 
âmbito das “Comemorações dos 40 anos do poder local”, que 
decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho;

- Presença no Jantar de Natal do Centro social, Cultural e 
Desportivo dos trabalhadores da CME;

- Presença no “Almoço de Natal” do Centro de Convívio Sénior 
de Espinho, na Junta de Freguesia de Espinho;

- Presença no lançamento do livro “ O último livro” de Concei-

ção Freitas, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva;

- Presença no “Jantar de Natal” do Cantinho da Ramboia;

- Presença na “Festa de Natal” dos idosos do concelho de 
Espinho, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico;

- Presença na “Festa de Natal” dos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Espinho;
- Presença na apresentação do comentário “Luthiers - A Casa 
dos Violinos”, no Auditório de Música de Espinho;

- Presença na “Ceia de Natal Solidária”, realizada no Salão 
Nobre da Piscina Solário Atlântico;

- Presença no “III Jantar Social Espinho 2016 – Lions”, na 
Escola Sá Couto;

- Presença no “Concerto da Presidência da República”, em 
Lisboa;

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



REPRESENTAÇÕES

- Representação no “Concerto de Natal “Walt’s Fest 2.0”, no 
Centro Multimeios de Espinho;

- Representação na atividade “Adormecer com as Letras”, no 
âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu 
na Biblioteca Municipal de Espinho;

- Representação no “Espetáculo Mud’Arte-Cerciespinho”, no 
Casino Espinho;

- Representação na “Tarde de Fados”, na sede da Associação 
de Moradores da Idanha;

- Representação na “Tertúlia Poética”, que decorreu na Escola 
Secundária Manuel Gomes de Almeida;

- Representação na “Christmas Hidro Party”, realizada na 

Piscina Municipal de Espinho;

- Representação no “Hastear da Bandeira”, no âmbito do “54º 
Aniversário Associação Desportiva do Rio Largo”, na sede do 
clube;

- Representação na “Romagem ao cemitério”, no âmbito do 
“54º Aniversário Associação Desportiva do Rio Largo”;

- Representação na “Festa de Natal da Associação de Pais 

da Escola Espinho 3”, que decorreu no Pavilhão Napoleão 
Guerra;

- Representação na entrega de prémios do “Desafio Fotográ-
fico”, na LITE – Loja Interativa de Turismo de Espinho;

- Representação no “Concerto de Natal Banda de Música”, no 
âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu 
no Centro Multimeios de Espinho;

- Representação na “Ceia de Natal – Probus”;

- Representação no lançamento do livro de poesia “Brumas 

do Tempo”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva;

- Representação na inauguração da “Exposição de Pintura de 
Odete Pinheiro” no Centro Multimeios de Espinho;

- Representação na inauguração da Exposição de Eva Alves 
“Narrativas Femininas”, no FACE – Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho;

- Representação no “Festival de Tunas”, no âmbito do evento 
“Espinho Cidade Encantada”, que decorreu no Centro Multi-
meios de Espinho;

- Representação no jantar do “42º Aniversário da APAM”;

- Representação no almoço de Natal “Geração de Paramos”;

- Representação no “Concerto de Natal” do Orfeão de Espi-
nho, realizado no Auditório do Casino Espinho;

- Representação na “Cerimónia de Entrega de Equipamento – 
Operação Tampinhas Lipor”, em Gondomar;

- Representação na apresentação do livro “Vozes da Floresta” 
de Maria Gracinda C. Sousa, na Escola Básica nº2 de Espinho;

- Representação no “Jantar de Natal dos Idosos”, no Centro 
Social de Paramos;

- Representação no “Concerto de Natal”, da Universidade 

Sénior de Espinho, realizado na Igreja Matriz de Espinho;

- Representação no “Jantar de Natal” da Seção dos Veteranos 
do SC. Espinho;

- Representação na “Apresentação pública da Companha As-
sociação D’Espinho”, que decorreu no FACE – Fórum de Arte e 
Cultura de Espinho;

- Representação no “Concerto de Natal” da Banda de São 
Tiago de Silvalde, na Igreja Paroquial de Silvalde;

- Representação no “Concerto do Orfeão”, no âmbito do 
evento “Espinho Cidade Encantada”, realizado no Parque João 
de Deus;

- Representação na “Festa de Natal da ESPE”, no Centro 
Multimeios de Espinho;

- Representação na “Festa de Natal” dos Magos, na Junta de 
Freguesia de Anta;

- Representação no “10º Aniversário da USF de Anta”, que 

decorreu no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Anta;
- Representação na “Ceia dos Reis”, na sede do Rancho de Pa-
ramos;

- Representação na “3ª Corrida São Silvestre”, na Alameda 8;

- Representação na “Tomada de Posse da Federação de 
Folclore Português” que decorreu na sede da Federação de 
Folclore;

- Representação na inauguração da Exposição “O Regimento 
de Infantaria na Flandres e a Chama da Pátria”, que decorreu 
no FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho;

- Representação na “Tomada de Posse dos Órgãos Sociais 
do Centro Social de Paramos”, na sede do Centro Social de 
Paramos;

- Representação na palestra “ Inovação e Modernização na 
Ficção de José Marmelo e Silva, que decorreu na Biblioteca 
Municipal;

- Representação na Cerimónia de Abertura “Gondomar Cidade 
Europeia do Desporto”, no Centro Multiusos de Gondomar;

- Representação no “84º Comemoração do Aniversário Banda 
União Musical Paramense”, na sede da Banda;

- Representação na Eucaristia do “84º Comemoração do Ani-
versário Banda União Musical Paramense”, na Igreja Paroquial 
Paramense;

- Representação na “Missa Solene” no âmbito “79º Aniversá-
rio da Associação Académica de Espinho””, que decorreu na 
Capela de Santa Maria Maior;

- Representação na “Romagem ao Cemitério”, no âmbito do 
“79º Aniversário da Associação Académica de Espinho”;

- Representação no “Porto de Honra”, no âmbito do “79º 
Aniversário da Associação Académica de Espinho”;

- Representação no almoço de “Entrega de Prémios do Green 
Project Awards”, que decorreu na Fundação de Serralves;

- Representação na Conferência “Tecnologias para as Cidades 
de Futuro”, que decorreu na Universidade de Aveiro;

- Representação na “Festa do Ano Novo Chinês”;

- Representação no “30º Aniversário do Clube Rotário de 
Espinho”;

- Representação na “Apresentação do Livro de Augusto Cane-
tas”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Ação Administrativa comun sob a forma ordinária para conde-
nação em indemnização
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Contruções, S.A. 
Valor: €=285.050,85
Ultrapassada a fase de julgamento, foram apresentadas ale-
gações escritas finais e 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 foi retomado e após os prazos para alegações de 
direito, 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

Emitido acórdão que julgou a ação parcialmente procedente, e 
deduzido recurso jurisdicional, foi o recurso admitido e reme-
tido ao Tribunal Central Administrativo, onde foi distribuído. 

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para juntar aos suportes infor-
máticos das peças processuais apresentadas em formato 
editável.

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

Processo n.º 1127/10.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Monteadriano – Engenharia e Construção, S.A. e 
outros;
Réu: Município de Espinho;
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;
Remetidos aos autos os suportes informáticos dos articula-
dos; aguarda ulterior tramitação processual.

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 JANEIRO ‘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 de nova data da perícia 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 d 
Audiência de Discussão e Julgamento.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da data para a  realização da 
Audiência Prévia.

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 503/15.2BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município foi notificado do Despacho Saneador-Sentença, 
o qual o absolveu da instância. O Município apresentou nota 
justificativa e discriminativa de custas de parte.

Processo nº 787/15.6BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;

O Município foi notificado da remessa dos autos ao Tribunal 
Central Administrativo Norte.

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.

(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.

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

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
A audiência de Discussão e Julgamento foi agendada para o 
dia 16 de Fevereiro de 2017.

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

Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas, 
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado para informar se, aquando da celebra-
ção do contrato, as partes haviam convencionado foro. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

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

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

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

PROCESSOS-CRIME

Processo nº 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
Notificado para o efeito, o Município requereu a sua consti-
tuição como assistente a qual foi admitida.

Processo nº 548/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito (atos Jurídicos)
O Município foi notificado para prestar determinados esclare-
cimentos. Aguarda ulterior tramitação processual. 

Processo nº 549/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito
O Município foi notificado para prestar determinados esclare-
cimentos. Aguarda ulterior tramitação processual. 

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

O Município recorreu da decisão prolatada em 1.ª instância, 
julgando o seu pedido parcialmente procedente, para o Tribu-
nal da Relação do Porto.
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