
N
os

 t
er

m
os

 d
a 

al
ín

ea
 e

) d
o 

A
rt

. 5
3

º d
a 

Le
i n

.º 
1

6
9

/9
9

SESSÃO N.º 1
FEVEREIRO 2018

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE DEZEMBRO 2017 A 
31 DE JANEIRO DE 2018

InformaçãoPresidente



ÍNDICE
INTRODUÇÃO

03

Mensagem Presidente 
da Câmara Municipal,
Pinto Moreira

03

07

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Ata N. 25/2017

Ata N. 26/2017

Ata N. 27/2017

Ata N. 01/2017

Ata N. 02/2017

07

08

10

14

17

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

19

Comparação Previsão/Execução: 
Receita / Despesa

Endividamento Municipal

Entidades Participadas pelo Municipio

Pagamentos em Atraso

Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

Execução das Grandes Opções do Plano

19

20

21

22

22

22

39

Reclamações, Recursos e Processos 
Pendentes

39

37

Participações, Reuniões,  

Representações, Presenças e 

Audiências.

37

23

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Atendimento Municipal - AME

Loja Interativa Turismo - LITE

Piscina Municipal

Balneário Marinho

Nave Polivalente 

Pavilhão Municipal N.G.

Museu Municipal / FACE

Biblioteca Municipal J.M.S

Cultura

Turismo e Comunicação

Ação Social, Intergeracional e Saúde

Desporto

Educação e Juventude 

Obras Particulares e Licenciamento

23

23

24

24

25

25

26

26

27

30

30

32

33

35

PROCESSOS JUDICIAISPRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES



03

INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

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

Caras e caros vogais,

Uma saudação a todos vós nesta primeira sessão do ano de 

2018 , com a expectativa e a confiança de podermos todos 

contribuir cada vez mais para  o desenvolvimento do concelho 

de Espinho e para a qualidade de vida dos munícipes, através 

do exercício democrático nos órgão autárquicos eleitos.

Espinho Cidade Encantada é já uma marca e uma tradição no 

mês de Natal e Ano Novo no nosso Município.

A Câmara Municipal de Espinho em parceria com o comércio 

local levou a efeito um conjunto de iniciativas ao longo do mês  

de Dezembro que de ano para ano dinamizam  cada vez mais 

vários sectores da atividade económica local. A iluminação, a 

decoração natalícia, o Jardim Encantado, a Fábrica dos Brin-

quedos, Moda na Rua, o Festival de Tunas , emprestam à cida-

de um clima de magia gerando um fluxo inusitado de pessoas, 

residentes e visitantes nas ruas de Espinho.

Pelo segundo ano consecutivo o programa “Espinho Cidade 

Encantada” alargou-se à Passagem de Ano ao ar livre e à Fes-

ta dos Reis, incluindo a Corrida S. Silvestre.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Espinho, 

através do Fundo de Emergência Social procedeu à entrega 

de 25 mil euros para tratamentos dentários e oftalmológicos 

a 53 pessoas com dificuldades económicas, sinalizadas pela 

respectiva Rede Social.

Os munícipes de Espinho vão beneficiar da hospitalização do-

miciliária, um modelo de assistência hospitalar que se carac-

teriza pela prestação de cuidados na residência do doente por 

profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Vila Nova de 

Gaia/Espinho.

Depois de longas e complexas negociações e reuniões técni-

cas a IP-Infraestruturas de Portugal foi sensível às pretensões 

da Câmara Municipal de Espinho para o lançamento imediato 

do concurso público para a empreitada de duas obras ferro-

viárias em Silvalde, a construção de uma Passagem Inferior 

Rodoviária e de uma Passagem Superior Pedonal, nos termos 

do comunicado emitido pela própria I.P.

Espinho  não perde as oportunidades de vender a marca de 

cidade atrativa para o turismo e mostrou mais uma vez a sua 

oferta de qualidade no XANTAR 2018- Salão Internacional de 

Gastronomia e Turismo que decorreu em Ourense, Espanha e 

na BOOT-2018 em Dusseldorf na Alemanha.

A BOOT é a maior feira internacional dedicada à náutica. Ao 

longo de nove dias, a marca ESPINHO Surf  Destination divul-

gou e promoveu o Surf, a excelência das nossas praias e das 

nossas ondas para os desportos náuticos e mostrou a Arte Xá-

vega aos milhares de visitantes daquele importante certame 

internacional.
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Recentemente a autarquia de Espinho assinou um protocolo 

com a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das 

Terras de Santa Maria-ADRITEM, para a implementação do pro-

jecto PROVE no concelho.

Este projecto elimina intermediários no circuito de comercia-

lização de produtos hortícolas de agricultura biológica e fun-

ciona em horários complementares aos dos mercados tradicio-

nais. Todas as quintas-feiras, os interessados podem adquirir 

esses produtos entre as 17 e as 19 horas na Praça do Peixe 

instalada no recinto da Feira Semanal de Espinho.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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25 mil euros para tratamentos dentários a 52 
espinhenses
Munícipes com dificuldades económicas terão 

tratamentos em 2018

Pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Espinho através 
do Fundo de Emergência Social Municipal 2017,  procederu à entrega 
25 mil euros em tratamentos dentários e oftalmológicos a 53 
munícipes com dificuldades económicas.

Os beneficiários deste apoio foram identificadas pelos Parceiros da 
Rede Social do Concelho de Espinho.

A autarquia contratualizou os tratamentos com clínicas dentárias e 
óticas, mediante os melhores orçamentos apresentados e vai continuar 
a reforçar este apoio e alargá-lo aos munícipes sinalizados com 
necessidades 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.

As verbas foram entregues a 20 dezembro de 2018 no Salão Nobre 
dos Paços do concelho de Espinho, com as presenças do Presidente da 
Câmara Municipal, Pinto Moreira, da Vereadora da Ação Social, Lurdes 
Ganicho, e também de todos os munícipes que beneficiarão deste 
apoio social.

Projeto Cabaz Prove
Assinatura de protocolos

A autarquia de Espinho assinou protocolo na passada quinta feira (8 
fev.) com a Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das 
Terras de Santa Maria - ADRITEM - para implementação do projeto 
PROVE no concelho. 

Este projeto tem como objetivo eliminar intermediários no circuito da 
comercialização de hortícolas frescos ao ligar o produtor diretamente 
ao cliente final, em horários complementares aos dos mercados 
tradicionais.

Todas as quintas feiras os interessados podem agora dirigir-se à Praça 
do Peixe no recinto do mercado semanal de Espinho para, entre as 
17:00 e as 19:00 horas, aí adquirirem por 7,5 euros um cabaz com 
cinco a seis quilos de legumes e frutas ou, na versão maior de 9,5 
euros, um cesto com sete a nove quilos de idênticos hortofrutícolas 
da época.

“A encomenda é sempre feita de uma semana para a outra e implicará 
sempre uma certa surpresa, consoante os produtos que estejam 
prontos a colher, mas o cabaz pequeno, por exemplo, inclui legumes 
que permitam fazer sopa e salada para quatro pessoas, ervas aro-
máticas e fruta”, declara Teresa Pouzada, presidente da ADRITEM, que 
é a entidade que seleciona os produtores envolvidos no processo e 
vem apoiando os outros cinco núcleos PROVE da região.

O cliente tem a hipótese de definir cinco produtos de que não gosta 
ou que não quer receber, mas o objetivo é sempre disponibilizar-lhe 
frescos da época, de qualidade, num horário diferente daquele a que 
habitualmente funcionam as feiras e mercados onde este tipo de 
artigo se costuma encontrar.
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O Município de Espinho voltou a marcar presença na maior feira 
internacional dedicada à náutica - BOOT 2018 - que decorreu de 
20 a 28 de janeiro em Düsseldorf, Alemanha.

A Câmara Municipal de Espinho, pelo segundo ano consecutivo 
juntou-se ao projeto Sea of Portugal que este ano contaou com 
a participação de 45 operadores/expositores de norte a sul de 
Portugal, incluindo Madeira e Açores.

Tratou-se de uma participação desenvolvida pela Media 4U, com 
o apoio do Jornal Notícias do Mar e da Messe Düsseldorf, com o 
objectivo de internacionalizar o turismo náutico português.

Ao longo de 9 dias, Espinho promoveu as potencialidades do 
concelho com destaque para as suas praias, a Arte Xávega e o Surf 
através da marca Espinho Surf Destination, tendo sempre presente 
a proximidade estratégica à cidade do Porto.

Durante a feira, o stand da autarquia recebeu muitos visitantes 
procurando informações sobre o concelho e região do Porto e 
Norte de Portugal para as próximas férias que se avizinham.

Espinho Surf Destination na BOOT
A maior feira internacional de náutica de recreio e 
desportos náuticos

Protocolo entre Espinho e Fundação Serralves
Concelho passa a beneficiar do apoio da Fundação em eventos e novos projetos culturais

A Câmara Municipal da Espinho e a Fundação de Serralves assina-
ram protocolo de cooperação.

Com a assinatura deste documento a autarquia de Espinho passou 
a integrar o grupo restrito de membros fundadores de Serralves.

O acordo de cooperação foi assinado por Pinto Moreira, presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, na Reunião Anual do Conselho 
de Fundadores da Fundação de Serralves de 2017, que teve lugar 
nas instalações da Fundação Serralves.

Espinho passa a beneficiar do apoio da Fundação através da 
organização de exposições, promoção de conferências, consultoria 
na criação de serviços educativos para os equipamentos culturais 
do Município e no desenvolvimento de novos projetos culturais.

“Espinho passa a ter oportunidade de receber no seus espaços 
culturais, exposições únicas que fazem parte do acervo de Serralves 
visando fortalecer a notoriedade e a imagem nacional e internacional 
de Concelho.”
O protocolo agora assinado abrange ainda a colaboração com as 
escolas em programas pedagógicos que visam a formação na área 
da cultura e do ambiente bem como a organização de estágios de 
formação na área educativa.

A Fundação de Serralves é uma instituição de utilidade pública 
de que são Fundadores, entre outros, o Estado e um importante 
conjunto de entidades singulares e coletivas, que representam a 
iniciativa privada, a sociedade civil e as autarquias. A Fundação 
de Serralves tem como fins a promoção de atividades culturais no 
domínio das artes, de que se destaca a atividade desenvolvida no 
Museu de Arte Contemporânea.
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ATA N. 25/2017
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DESAS-
SETE.  
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e 
dezassete, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara 
Municipal reuniu-se em reunião extraordinária, a mesma Câmara 
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 
Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, 
Ana Paula Africano de Sousa e Silva e Adelino Miguel Lino Morei-
ra Reis. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aber-
ta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, entrando-se, 
de imediato, na Ordem de Trabalhos a que se refere o Edital nº 
38/2017, de 22 de novembro. 

Deliberação Nº 237/2017
Quartel Operacional da Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários do Concelho de Espinho - PERMUTA EN-
TRE O MUNICÍPIO DE ESPINHO E A A.H.B.V.C.E.
Presente a informação n.º 3467/2017 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 os documentos na mesma referi-
dos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento do 
Memorando de Entendimento celebrado com a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho 
em 31/08/2017, e por outro lado, deliberou, por maioria com 
abstenção dos Vereadores do PS, ao abrigo da alínea ccc) do nº 
1 do artº 33º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado 
pela lei nº 75/2013, de 12 de setembro, em articulação com o 
estatuído na alínea i) do nº 1 do art.º 25º do mesmo diploma, 
solicitar à Assembleia Municipal de Espinho que delibere aprovar 
a permuta entre o Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. - Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de 
Espinho, do terreno do domínio privado municipal pelos prédios 
onde estão instalados os antigos quartéis operacionais de bom-
beiros anteriormente pertencentes à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários Espinhenses e à Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários de Espinho, de acordo com 
a minuta anexa. Mais deliberou a Câmara Municipal que, caso 
ocorra atraso na transmissão dos antigos quartéis de bombeiros 
para o património da A.H.B.V.C.E., a deliberação da Assembleia 
Municipal de Espinho que aprovar a proposta permuta entre o 
Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. - Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, integre a 
autorização para a permuta ser inicialmente titulada por um 
contrato-promessa a celebrar entre os outorgantes, nas seguin-
tes condições: a) a eficácia do contrato-promessa fica condicio-
nada à definitiva e incondicional integração no património da 
A.H.B.V.C.E., dos prédios onde estão instalados os antigos quar-

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2018
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téis operacionais de bombeiros, em termos que permitam a sua 
transmissão para o Município de Espinho; b) à mesma condição 
fica sujeito o direito de ocupação e construção, no local, pela 
A.H.B.V.C.E.; c) o contrato-promessa terá como limite para a sua 
conversão em contrato definitivo o prazo de seis meses, o qual 
apenas pode ser prorrogado, em caso devidamente fundamen-
tado, após deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal; 
d) o contrato-promessa será elaborado de acordo com a minuta 
anexa, com as necessárias adaptações. Os Srs. Vereadores do PS 
protestaram apresentar declaração de voto por escrito e no pra-
zo regimental de 24.00 horas, sendo que a mesma será incluída 
na respetiva ata. A declaração de voto dos Vereadores do PS, 
enviada por e-mail no dia 25-11-2017, é do seguinte teor: “Os 
vereadores do PS abstiveram-se relativamente ao ponto único 
(Quartel Operacional da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários do concelho de Espinho – permuta entre o municí-
pio de Espinho e a A.H.B.V.C.E.) pelas seguintes razões: a) por 
considerarem que não lhes foi permitido o estudo e preparação 
que o assunto exigia (por responsabilidade exclusiva do Senhor 
Presidente de Câmara, que – apesar de ter todos os documentos 
que trouxe à reunião extraordinária há semanas, os remeteu aos 
vereadores do PS com apenas aproximadamente 48 horas de 
antecedência relativamente à reunião); b) por entenderem que 
o compromisso assumido pela C.M.E. (e pelo respetivo presiden-
te) de ceder terrenos destinados à construção do Quartel Ope-
racional da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
do concelho de Espinho deveria ser honrado, em vez de se optar 
por uma permuta, que ao mesmo tempo que despoja os bombei-
ros da cidade de património, não acrescenta nada ao serviço de 
proteção civil que (quase exclusivamente) é assegurado pelos 
mesmos; c) por ser sua convicção que a continuação da posse 
dos atuais quarteis na esfera dos bombeiros da cidade serviria 
melhor os interesses da cidade, principalmente no diz respeito 
ao serviço de proteção civil que os mesmos asseguram a bem 
de todos os espinhenses; finalmente, d) por considerarem que 
estabelecer a ligação (que é estabelecida nos documentos apro-
vados) entre o financiamento das condições operacionais míni-
mas dos bombeiros da cidade e a permuta proposta não zela 
pelos interesses da autarquia, dos bombeiros do concelho e dos 
munícipes.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, a deli-
beração tomada na presente reunião, a fim de ter execução ime-
diata, 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 Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

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

ATA N. 26/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

QUATRO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DESASSETE.  

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezas-

sete, 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 An-

tónio Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos 

Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacer-

da Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por 

motivo justificado, a Sra. Vereadora Ana Paula Africano de Sou-

sa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 238/2017

Aprovação das atas n.ºs 24/2017 e 25/2017 de 20 e 24 de 

novembro

Em virtude das atas n.ºs 24/2017 e 25/2017 das reuniões or-

dinária e extraordinária da Câmara Municipal de 20 e 24 de no-

vembro, respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a 

todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, 

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

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo 

da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos 

do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

aprová-las por unanimidade. Participaram na votação apenas 

os membros do órgão executivo que estiveram presentes nas 

reuniões a que se reportam as atas em apreciação. 

Deliberação Nº 239/2017

Designação dos representantes do Município nos conselhos 

gerais dos Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Al-

meida e Dr. Manuel Laranjeira

Presente a informação n.º 3513/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos e para os 

efeitos do previsto nos artigos 12.º/2 e 14.º/4 do Decreto-Lei 

n.º 75/2008 de 22 de abril (alterado e republicado pelo Decre-

to-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho) designar como representan-

tes do Município de Espinho nos Conselhos Gerais do Agrupa-

mento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e do Agrupamento de 

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, o Sr. Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Espinho, Dr. António Vicente de Amorim 

Alves Pinto, a Chefe da Divisão de Educação e Juventude, Dr.ª 

Susana Manuel Loureiro Teixeira e o secretário do Gabinete 
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de Apoio à Vereação, Dr. Pedro Jorge Faustino Gonçalves Sou-

sa. 

Deliberação Nº 240/2017
ratificação da revogação do “contrato de aquisição de ser-
viços para elaboração projecto de arquitectura e especia-
lidades para reabilitação da rua 19 entre rotunda cidade 

de Espinho e rua 20”

Presente a informação n.º 3542/2017 da Divisão de Obras Mu-

nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

ratificar o acordo de revogação do “contrato de aquisição de 

serviços para elaboração projecto de arquitectura e especiali-

dades para reabilitação da rua 19 entre rotunda cidade de Es-

pinho e rua 20”. 

Deliberação Nº 241/2017
Celebração de “Protocolo de colaboração entre o Municí-
pio de Espinho e o Aeroclube da Costa Verde para efeitos 
da realização de sessões de hipoterapia no âmbito do pro-

jeto «Na escola eu tenho tudo» no ano letivo 2017/2018”

Presente a informação n.º 3531/2017 da Divisão de Educação 

e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 

acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, apro-

var a presente minuta e celebrar com a associação “Aeroclube 

da Costa Verde” - ao abrigo da competência prevista na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

bro (regime jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei 

n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro) - o referido “Protocolo de colaboração en-

tre o Município de Espinho e o Aeroclube da Costa Verde para 

efeitos da realização de sessões de hipoterapia no âmbito do 

projeto «Na escola eu tenho tudo» no ano letivo 2017/2018”, 

de acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 242/2017
Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Municí-
pio de Espinho e a Academia de Música de Espinho, no âm-
bito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 

1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2017/2018”

resente a informação n.º 3528/2017 da Divisão de Educação 

e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 

acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, apro-

var a presente minuta e celebrar, com a Academia de Música 

de Espinho, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Portaria 

n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Protocolo de Co-

laboração entre o Município de Espinho e a Academia de Mú-

sica de Espinho no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 

2017/2018”, de acordo com os considerandos e termos nele 

fixados.  

Deliberação Nº 243/2017
Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e 
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida 

referente ao ano letivo 2017/2018

Presente a informação n.º 3532/2017 da Divisão de Educação 

e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

dade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação 

entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Gomes de Almeida ”, para despesas diversas em ma-

téria de educação, pelo valor de €22.510,00 (vinte e dois mil, 

quinhentos e dez euros), não sujeito a IVA, com o Agrupamento 

de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

Deliberação Nº 244/2017
Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira referente 

ao ano letivo 2017/2018

Presente a informação n.º 3533/2017 da Divisão de Educação 

e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

dade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação 

entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Laranjeira”, para despesas diversas em matéria de edu-

cação, pelo valor de €23.880,00 (vinte e três mil, oitocentos e 

oitenta euros), não sujeito a IVA, com o Agrupamento de Esco-

las Dr. Manuel Laranjeira. 

Deliberação Nº 245/2017

Ocupação do espaço público – ratificação de despacho

Presente a informação n.º 3521/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-

lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
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grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-

berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presi-

dente da Câmara que autorizou o pedido do Centro Social de 

Paramos/Equipa de Rua SMACTE em parceria com a Associação 

Abraço, para ocupação do espaço público (Praça José Oliveira 

Salvador) nos dias 20, 22 e 23 de novembro, entre as 14h30m 

e as 17.00 horas, para efeitos de rastreio e sensibilização à 

comunidade em geral, da prevenção e do diagnóstico precoce 

do VIH e Hepatites.  

Deliberação Nº 246/2017
Procissão – ocupação da via pública/corte e condiciona-

mento de trânsito

Presente a informação n.º 3520/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-

rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Pároco João 

de Deus Costa Jorge, da Paróquia de Guetim, para ocupar a via 

para realização da procissão em honra da Imaculada Concei-

ção, no dia 8 de dezembro (sexta-feira) com início às 17.00 

horas, de acordo com o percurso indicado no ofício da Paró-

quia. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 27 novembro de 

2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de qua-

trocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): dois 

milhões quatrocentos e dezassete mil duzentos e trinta e dois 

euros e setenta e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-

TAIS: um milhão quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos 

e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 27 novembro do corrente ano, 

foram cabimentadas despesas no valor de, trinta milhões se-

tecentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e nove euros 

e trinta e quatro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 

até ao mesmo dia no valor de vinte e um milhões seiscentos e 

cinco mil quatrocentos e quarenta euros e trinta e dois cênti-

mos.   

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º4 do art.º 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro que 

aprova o OE 2017

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-

sição de serviços de 15 a 28 de novembro de 2017, nos termos 

dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezem-

bro.  
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 

da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 27/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

DEZOITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DESASSETE.  

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e de-

zassete, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câma-

ra Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara 

sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim 

José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores 

António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes San-

tos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno 

Lacerda Lopes, Ana Paula Africano de Sousa e Silva e Adelino 

Miguel Lino Moreira Reis. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presi-

dente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo. 

Deliberação Nº 247/2017

Documentos Previsionais para o Ano 2018

Presente a informação n.º 3616/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-

lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação A Câmara tomou conhecimento e delibe-

rou, por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, subme-

ter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 

ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, os Do-

cumentos Previsionais para o ano 2018 – opções do plano e 
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proposta de orçamento. Os Srs. Vereadores do PS protestaram 

apresentar declaração de voto por escrito e no prazo regimen-

tal de 24.00 horas, sendo que a mesma, enviada por e-mail no 

dia 19-12-2017, é do seguinte teor: “Relativamente aos “Do-

cumentos Previsionais para o ano de 2018” os vereadores do 

PS votaram pela abstenção. Esta tomada de posição tem por 

fundamento considerações relacionadas com o processo de ela-

boração da proposta e com a sua forma/conteúdo. Considera-

mos que este documento é de extrema importância para a boa 

governação do Município de Espinho e por esse motivo merece 

receber o contributo informado dos representantes eleitos dos 

cidadãos de Espinho. Pode-se considerar que formalmente o 

executivo cumpriu o que é legalmente exigido, mas num nível 

que consideramos ser o mínimo dos mínimos. Não foi apresen-

tada uma versão provisória para análise por parte da oposição 

pelo que a mesma não teve hipótese de contribuir construtiva-

mente para o documento posto à votação. Os documentos Pre-

visionais, segundo esclarecimento obtido seguem um formato 

que resulta de exigências de ordem burocrática. Consideramos 

que será possível cumprir esse desígnio, mas simultaneamente 

apresentar documentos mais fáceis de entender pelo cidadão 

médio. Este é um documento que expressa também o dever 

de informação e de transparência, nesse sentido consideramos 

ser possível e desejável fazer melhor. Observamos que muitas 

das tabelas apresentadas não são acompanhadas do explicati-

vo necessário à sua plena compreensão, nomeadamente sobre 

a existência de meios de financiamento para a efetiva concreti-

zação dos planos de investimentos apresentados. A exemplo, a 

tabela sobre o plano plurianual de investimentos (páginas 16 a 

23) deixa fundamentadas dúvidas sobre a existência de meios 

de financiamento – na rúbrica Ordenamento do Território face 

a um investimento total de 8,9 milhões de euros não está de-

finido o financiamento definido 4,8 milhões que na sua maior 

parte se refere à requalificação urbana.” 

Deliberação Nº 248/2017
Tabela de taxas para o ano 2018 e sua fundamentação 

económica/financeira

Presente a informação n.º 3611/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do 

PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Espinho 

as alterações constantes da Tabela de Taxas – Parte A – para o 

ano 2018, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado a alínea b) do 

n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. Mais 

deliberou a Câmara aprovar a não atualização com base na in-

flação das restantes taxas – Parte A e Parte B, conforme artigo 

17.º do Regulamento Municipal das Taxas Municipais. Os Srs. 

Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto 

por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, sendo que a 

mesma, enviada por e-mail no dia 19-12-2017, é do seguin-

te teor: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a 

tabela de taxas para 2018 por considerarem que as taxas pra-

ticadas pelo atual executivo são de uma forma geral muito aci-

ma do expetável, visando apenas a arrecadação de mais recei-

ta. Nos últimos anos, as taxas do município foram aumentadas 

acima da média da inflação nacional, o que implicou um enorme 

esforço para os Espinhenses. Este enorme aumento de taxas 

também diminui a atratividade de potenciais investidores, que 

escolheram outros concelhos. Consideramos que a tabela de 

taxas para 2018 deveria traduzir uma diminuição de esforço 

económico para os Espinhenses e promover uma diminuição de 

taxas capaz de tornar o concelho de Espinho, mais atrativo e 

cada vez mais amigo do investimento.  

Deliberação Nº 249/2017

Aprovação da ata n.º 26/2017 de 4 de dezembro

Em virtude da ata n.º 26/2017 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 4 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, não tendo vota-

do, por esse motivo, a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa 

e Silva. 

Deliberação Nº 250/2018

Tabela de preços para o ano 2018

Presente a informação n.º 3610/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores 

do PS, aprovar as alterações constantes da Tabela de Preços 

para 2018 nos termos da alínea e) do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro. Mais deliberou a Câmara aprovar 

a não atualização com base na inflação dos restantes preços. 

A tabela de preços entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 

2018. Os Srs. Vereadores do PS protestaram apresentar decla-

ração de voto por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, 

sendo que a mesma, enviada por e-mail no dia 19-12-2017, é 

do seguinte teor: “ “Os Vereadores do Partido Socialista na Câ-
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mara Municipal de Espinho votaram contra a tabela de preços 

para 2018, por considerarem que muitos dos preços praticados 

são inacessíveis a uma percentagem significativa de famílias 

Espinhenses. Apesar da redução da taxa de desemprego, Es-

pinho ainda se encontra muito acima da média nacional, o que 

naturalmente se encontra desajustado com as receitas médias 

das famílias. Os vereadores do Partido Socialista, também con-

sideram que as Associações e Coletividades sem fins lucrativos 

deveriam estar isentas relativamente ao aluguer dos espaços 

públicos. Esta isenção, iria naturalmente potenciar e promover 

a utilização destes espaços muitos mais vezes pelas inúmeras 

coletividades de enorme relevância e qualidade cultural. Estes 

preços demonstram falta de critério e evidenciam claramente 

uma reduzida consciência social e cultural do Concelho de Es-

pinho.” 

Deliberação Nº 251/2017
Proposta de Tarifário dos Serviços de Água, Saneamento 

e Resíduos Sólidos para o ano de 2018

Presente a informação n.º 3650/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores 

do PS, aprovar a não atualização com base na inflação do ta-

rifário para o ano 2018, nos termos da alínea e) do número 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. Os Srs. 

Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto 

por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, sendo que a 

mesma, enviada por e-mail no dia 19-12-2017, é do seguinte 

teor: “Os vereadores do Partido socialista na Câmara Municipal 

de Espinho votaram CONTRA o ponto n.º 5 da ordem de traba-

lhos da reunião de Câmara de 18|12|2017, por considerarem 

que: i) apesar do reconhecimento manifestado por esta Câ-

mara de que não existem condições para realizar um aumento 

do valor do custo de água a fornecer aos munícipes, devido 

à falta de condições e de qualidade da prestação deste bem 

fundamental à população, facto que leva à sua incapacidade 

de atualização dos preços de fornecimento e que ii) este reco-

nhecimento está de acordo com a análise que o Partido Socia-

lista tem vindo a fazer relativamente a este assunto. Contudo 

e uma vez que não está prevista qualquer ação devidamente 

expressa e factual da urgente e necessária melhoria das con-

dições de fornecimento, bem como das condições de alteração 

de infraestruturas com vista a uma efetiva e real redução dos 

preços deste bem essencial para todos os cidadãos; vem, deste 

modo, votar contra este ponto, de modo a sublinhar a urgência 

de resolução deste problema, conhecido e devidamente identi-

ficado por todos os cidadãos de Espinho que necessitam de ter 

o preço deste bem e serviço, muito mais reduzido, invertendo 

o posicionamento da Câmara Municipal de Espinho como uma 

das Câmaras nos lugares cimeiros do valor de fornecimento da 

água mais cara, para uma Câmara atenta aos problemas sociais 

e às condições socioeconómicas da população e nessa medi-

da criar condições para oferecer um valor de fornecimento de 

água à população bastante mais reduzido.” 

Deliberação Nº 252/2017
Celebração de “Protocolo de cooperação entre o Muni-
cípio de Espinho e Lancaster College para o ano letivo 

2017/2018”

Presente a informação n.º 3601/2017 da Divisão de Educação 

e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 

A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima 

referida e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, 

com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

presente minuta e celebrar com a sociedade comercial English 

Now-Escola de línguas Lda. (Lancaster College) - ao abrigo da 

competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autar-

quias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 

Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido 

“Protocolo de cooperação entre o Município de Espinho e Lan-

caster College para o ano letivo 2017/2018”, de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 253/2017
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a empresa “Reservabus, Transportes Unipessoal. 
Lda” para efeitos de colaboração nas iniciativas de Natal 

“Espinho Cidade Encantada

Presente a informação n.º 3651/2017 da Divisão de Apoio às 

Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

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

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-

ção acima referida e a proposta de minuta de protocolo em cau-

sa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo do disposto na 

alínea u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de se-

tembro – com a Empresa Reservabus, Transportes Unipessoal. 

Lda. Lda o «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 

de Espinho e a empresa Reservabus, Transportes Unipessoal, 

Lda” para utilização a utilização do comboio elétrico durante a 

época natalícia». 
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Deliberação Nº 254/2017
Aprovação da celebração do Acordo entre Parceiros para o 
Desenvolvimento do projeto – Rota para a Inovação e In-
clusão (Rii); Ratificação do ato praticado pelo Presidente 

da Câmara ao abrigo do artigo 35.º/3 da Lei n.º 75/2013

Presente a informação n.º 3608/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 

previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua redação 

em vigor), ratificar os atos de aprovação e de celebração pelo 

Presidente da Câmara, respetivamente em 20 de fevereiro de 

2017, do Acordo entre Parceiros para o Desenvolvimento do 

Projeto – Rota para a Inovação e Inclusão, exigido para efeitos 

da submissão da candidatura – Rota para a Inovação e Inclusão 

(Rii), em resposta ao aviso NORTE – 34-2016-25, no âmbito 

das Abordagens para a Inclusão ativa do Programa Operacio-

nal Regional do Norte (NORTE 2020), tendo esse acordo sido 

celebrado ao abrigo da competência do órgão executivo pre-

visto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do referido diploma 

legal. 

Deliberação Nº 255/2017
Requerimento de Maria Manuela Gomes Martins de 
20/11/2017; Adjudicação da atribuição a título precário 
da exploração económica do espaço destinado a cafetaria 
sito no edifício da Biblioteca Municipal José Marmelo e Sil-

va pelo quadriénio de 2018-2021

Presente a informação n.º 3649/2017 da Divisão de Cultura 

e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara Municipal, tendo presente a pretensão da 

requerente e a proposta da Divisão de Cultura e Museologia, 

deliberou, por unanimidade, realizar a adjudicação definitiva 

a Maria Manuela Gomes Martins da atribuição a título precá-

rio da exploração económica do espaço destinado a cafetaria 

sito no edifício da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, 

pelo período de 1 de janeiro de 2018 até 31 de dezembro de 

2021, pelo valor mensal de 358,00€ (acrescido de IVA à taxa 

de 23%), e sujeita às condições de exploração atualmente em 

vigor (fixadas pela Câmara em sua reunião de 21 de fevereiro 

de 2014, e constantes do contrato celebrado em 20 de março 

de 2014), devendo esta atribuição ser titulada através de con-

trato a celebrar neste Município. Mais tendo deliberado que, 

para tal, seja exigida à adjudicatária a manutenção da caução 

que se encontra prestada a favor do Município no montante de 

1.232,00€. 

Deliberação Nº 256/2017
Pedido de parecer prévio vinculativo sobre a celebração 
de contrato de aquisição de serviços na modalidade de 
avença para “Inscrição, formalização e registo dos bens 

imóveis do Município de Espinho”

Presente a informação n.º 3667/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e, tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por 

maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, nos termos 

e para os efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-

-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (alterado sucessivamente 

pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 66/2012, de 31 de 

dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro; e regulamen-

tado pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio), no artigo 3.º 

da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, e nos nºs 1 e 2 do ar-

tigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro (devidamente 

conjugados com o fixado no n.º 3 do artigo 44.º do Decreto-Lei 

n.º 25/2017, de 3 de março, na redação em vigor), e uma vez 

que se encontram demonstrados os requisitos legais exigíveis 

para o efeito, emitir parecer prévio vinculativo para a celebra-

ção de contrato de aquisição de serviços para “Inscrição, forma-

lização e registo dos bens imóveis do Município de Espinho”, na 

modalidade de avença, por ajuste direto à Advogada Dr.ª Maria 

Manuela Marques Couto, com a inscrição ativa na ordem de 

advogados e cédula profissional 6233P, contribuinte n.º 194 

018 180, pelo valor base de 42.019,92€ (quarenta e dois mil 

e dezanove euros e noventa e dois cêntimos), a que acresce o 

IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 1095 dias (36 meses). 

Os Srs. Vereadores do PS protestaram apresentar declaração 

de voto por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, sen-

do que a mesma, enviada por e-mail no dia 19-12-2017, é do 

seguinte teor: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara 

Municipal de Espinho votaram contra a Aquisição de serviços 

para “Inscrição, formalização e registo dos bens imóveis do Mu-

nicípio de Espinho, porque consideram que os ajustes diretos, 

não constituem uma boa prática de gestão. Entendemos que 

a contratação pública, vinca bem a natureza excecional dos 

ajustes diretos. Estes procedimentos de caracter excecional e 

urgente são pouco competitivos e transparentes. As entidades 

públicas adjudicantes devem privilegiar, sempre que possível, 

a consulta ao mercado, fomentando, assim, a transparência e 

tirando vantagem dos mercados concorrenciais.” 

Deliberação Nº 257/2017

Piscina Municipal - acerto mensalidades

Presente a informação n.º 3670/2017 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 Câma-

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 

a redução da mensalidade de Dezembro de 2017 em 50%, a 
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todos os alunos que efetuarem o pagamento da mensalidade 

ainda durante o mês de Dezembro. De igual forma, aos alu-

nos que eventualmente já tenham pago na íntegra o valor de 

Dezembro, a redução, 50%, seja refletida na mensalidade de 

Janeiro 2018, conforme proposta do Chefe da Divisão de Des-

porto. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 11 de dezem-

bro de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de 

quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): 

dois milhões e cem mil cento e cinquenta e cinco euros e oiten-

ta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

quatrocentos e noventa e sete mil trezentos e oitenta e três 

euros e vinte cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 

ao dia 11 de dezembro do corrente ano, foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta milhões seiscentos e trinta e um 

mil quinhentos e sete euros e sessenta e seis cêntimos, tendo 

sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no valor de vin-

te e dois milhões duzentos e noventa e seis mil quinhentos e 

setenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º4 do art.º 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro que 

aprova o OE 2017

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-

sição de serviços de 29 de novembro a 12 de dezembro de 

2017 e fundos de maneio referentes a serviços adquiridos du-

rante o mês de novembro de 2017, nos termos dos nºs 4 e 12 

do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas. 

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. 01/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

QUINZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezoito, 

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, Maria de Lurdes Santos Gani-

cho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda 

Lopes, Ana Paula Africano de Sousa e Silva e Adelino Miguel 

Lino Moreira Reis. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente de-

clarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-

nica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turis-

mo. 

Deliberação Nº 1/2018

Aprovação da ata nº 27/2017 de 18 de dezembro

Em virtude da ata n.º 27/2017 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 18 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 2/2018
Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis

Presente a informação n.º 19/2018 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 os documentos na mesma refe-

ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, autorizar, a título excecional, o 

aumento temporário dos Fundos Disponíveis para o mês de ja-

neiro de 2018, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 4º da 

Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA – Lei dos Compromissos 

e Pagamentos em Atraso) e no estrito cumprimento do nº 2 do 

referido artigo, conjugado com a alínea g) do nº 1 do artigo 5º 

do DL nº 127/2012, de 21 de junho. 

Deliberação Nº 3/2018

Atribuição de Fundos de Maneio para o Ano 2018

Presente a informação n.º 21/2018 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-
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grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-

ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores 

do PS, aprovar os Fundos de Maneio para o período compreen-

dido entre 01/01/2018 a 31/12/2018. Os Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram 

CONTRA o ponto n.º 3 da ordem de trabalhos da reunião de 

Câmara de 15|1|2018, relativo à “atribuição de Fundos de Ma-

neio “por considerarem que: 1- Não se encontram devidamen-

te esclarecidas e fundamentadas as respetivas atribuições; 

2- Existir uma grande discrepância relativamente aos valores 

apresentados e o âmbito a que se destina o fundo e por fim; 

3- Por não terem sido esclarecidas as funções a desempenhar 

por certos elementos designados na listagem para atribuição 

de fundos de maneio e que poderá levantar a dúvida se não se 

estará mais próximo de acertos de vencimento do que de uma 

verdadeira e justificada necessidade de utilização de fundos 

públicos para os fins legitimamente definidos, e que a nosso 

ver carecem de transparência, avaliação e supervisão. Deste 

modo os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam CON-

TRA o ponto 3 da Ordem de trabalhos desta reunião realizada 

no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho.” 

Deliberação Nº 4/2018
Pedido de isenção do pagamento de valor mensal devi-
da pela exploração económica de um módulo de cafetaria 
instalado na Praceta Carlos de Moraes – Rua 34 sita na 

União das freguesias de Anta e Guetim

Presente a informação n.º 3788/2017 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, aprovar que não seja cobrado 

à adjudicatária o valor mensal referente ao mês de setembro 

de 2017 no montante de 300,00€ (acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor), devido pela exploração do Módulo de Cafeta-

ria instalado na Praceta Carlos de Moraes – que lhe foi atri-

buída, a título precário, pelo prazo de dez anos, na sequência 

de arrematação em hasta pública realizada para o efeito em 

29/05/2017, e que se encontra titulada por contrato celebrado 

no dia 8 de agosto de 2017 - em virtude da adjudicatária não 

ter podido durante aquele mês proceder à abertura e início de 

funcionamento daquele módulo de cafetaria em virtude de ter 

sido necessária a realização de obras pelo Município, as quais 

foram concluídas no final desse mês de setembro. 

Deliberação Nº 5/2018
Aprovação das “Normas de Funcionamento da Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em 2018”:

Presente a informação n.º 11/2018 da Divisão 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, por maioria e 

abstenção dos Vereadores do PS, nos termos e para os efeitos 

do previsto no artigo 41.º do “Regulamento da Biblioteca Muni-

cipal de Espinho «Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva»” 

(publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 94 de 15 de 

maio de 2012), e ao abrigo da competência regulamentar pró-

pria do órgão executivo do Município prevista no artigo 241.º 

da Constituição da República Portuguesa 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, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei 

n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro), aprovar as “Normas de Funcionamento 

da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em 

2018”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte decla-

ração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista na Câmara 

Municipal de Espinho abstiveram-se no ponto 5 da ordem de 

trabalhos da reunião de Câmara de 15|1|2018, relativo à “Nor-

mas de Funcionamento da Biblioteca Municipal José Marmelo e 

Silva” por considerarem que esta norma de funcionamento não 

está de acordo com as necessidades da população de Espinho 

no que se refere à possibilidade de utilização de um equipa-

mento público fundamental para a difusão de conhecimento e 

de desenvolvimento de ações de cultura que Espinho neces-

sita conforme a própria Câmara reconhece quando investe na 

integração de fundações exteriores ao concelho. Deste modo 

é entendimento dos vereadores do Partido Socialista que es-

tas normas não promovem as verdadeiras potencialidades para 

que um edifício desta natureza foi concebido e construído, tra-

tando-o como um ativo imóvel a gerir sem compreender a ver-

tente cultural, educativa e de promoção e produção de cultura, 

abrindo a Biblioteca à população e fomentando a sua pública 

utilização. Levantada a questão relativamente à necessidade 

que o Partido Socialista de Espinho identifica quanto ao escas-

so período de abertura ao Público da Biblioteca, a resposta eco-

nomicista e de falta de meios dada pelo Presidente da Câmara, 

não se encontra alinhada com os interesses da População pelo 

que o Partido Socialista propõe um alargamento do período de 

funcionamento diário até ao período da noite bem como aos 

fins-de-semana, dando assim a possibilidade de muitos estu-

dantes usufruírem deste equipamento público e cultural, tal 

como acontece em outros municípios vizinhos que têm neste 

equipamento um verdadeiro espaço de estudo, encontro, deba-

te e de difusão e criação de conhecimento. É nosso entender 

que a norma de funcionamento proposta não se encontra ali-

nhada com a atualidade e com as reais necessidades da popu-
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lação de Espinho nesta matéria.”. 

Deliberação Nº 6/2018
Aprovação da celebração do Protocolo de Fundador entre 
a Câmara Municipal de Espinho e a Fundação de Serralves; 
Ratificação do ato praticado pelo Presidente da Câmara 

ao abrigo do artigo 35.º/3 da Lei n.º 75/2013

Presente a informação n.º 39/2018 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 os documentos na mesma refe-

ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por maioria, com 2 votos contra dos Vereadores do 

PS, Nuno Lacerda e Miguel Reis e abstenção da Vereadora do 

PS, Ana Paula Africano, nos termos e para os efeitos do previs-

to no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

(regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua redação em vigor), 

ratificar o ato de aprovação da celebração do Protocolo de Fun-

dador assinado pelo Presidente da Câmara, respetivamente em 

15 de dezembro de 2017, entre a Câmara Municipal de Espinho 

e a Fundação de Serralves, tendo esse Protocolo sido celebra-

do na sequência da deliberação do Conselho de Fundadores 

de 15 de dezembro de 2017, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, 

alínea b) dos seus estatutos. Os Vereadores do PS apresenta-

ram a seguinte declaração de voto: ” Os vereadores do Parti-

do Socialista, Nuno Lacerda e Miguel Reis, votaram CONTRA 

o ponto n.º 6 da ordem de trabalhos da reunião de Câmara de 

15|1|2018, relativo ao “Protocolo de Fundador com a Fundação 

de Serralves” por considerarem que foram desrespeitados nes-

ta matéria, decidida unilateralmente pelo Senhor Presidente, 

sem qualquer justificação à Câmara, tendo tido apenas conhe-

cimento pelos meios de comunicação, como ato consumado, 

revelando uma visão pouco democrática que o Partido Socia-

lista rejeita liminarmente. Para além deste aspeto é nosso en-

tender que a integração nesta Fundação de importante valor 

para a Cultura, necessitaria de uma necessária reflexão sobre 

os programas a desenvolver e a realizar em Espinho; definido 

num coerente programa cultural que infelizmente esta Câmara 

não apresenta. Deste modo a integração nesta Fundação mais 

não é do que uma aquisição avulsa de um produto cultural que 

não se encontra definido, estudado e fundamentado e que 

coloca sérias duvidas quanto à urgência de uma tomada de 

posição desta natureza. É de referir que o gasto de 100.000 

euros neste compromisso contrasta significativamente com a 

contenção expressa no ponto anterior desta reunião, onde se 

assumiu não existirem verbas disponíveis para a abertura da 

Biblioteca num horário mais alargado. Na mesma linha de con-

tenção estão as atribuições de verbas às Associações Culturais 

do Concelho que, muitas delas, não são sequer devidamente 

apoiadas apesar de realizarem trabalho de mérito assinalável 

de âmbito nacional e internacional. Neste sentido e tendo em 

conta a falta de visão democrática, a falta de uma estratégia 

cultural e de um entendimento do que é a Cultura Municipal 

na atualidade, bem como a falta de investimento nos equipa-

mentos culturais do Município, em crescente estado de degra-

dação e sem qualquer manutenção nestes últimos mandatos, 

vem o Partido Socialista votar CONTRA este protocolo assinado 

à pressa e sem qualquer justificação quanto à sua urgência e 

à prioridade deste compromisso assumido pela presidência da 

Câmara.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declara-

ção de voto: “Os eleitos do PSD na Câmara Municipal votaram 

favoravelmente o ponto n.º 6 da ordem de trabalhos da reunião 

de Câmara, relativo ao “Protocolo de Fundador com a Fundação 

de Serralves”, por considerarem que a cooperação e proximida-

de que este protocolo permite com a Fundação de Serralves, 

constitui uma oportunidade para o Município. Espinho associa-

-se assim a um conjunto vasto de parceiros e outros municí-

pios com assento no Conselho de Fundadores da Instituição. 

Nessa condição, Espinho passa a ter oportunidade de receber 

nos seus espaços culturais, exposições únicas que fazem parte 

do acervo de Serralves que certamente vão fortalecer a noto-

riedade e a imagem nacional e internacional do Concelho. Para 

além disso o protocolo prevê ainda a promoção de conferências 

e consultoria na criação de serviços educativos para os equipa-

mentos culturais do Município e no desenvolvimento de novos 

projetos culturais. Na vertente escolar, o protocolo agora as-

sinado abrange a colaboração com as escolas em programas 

pedagógicos que visam a formação na área da cultura e do 

ambiente, bem como a organização de estágios de formação 

na área educativa. De referir que o envolvimento financeiro do 

município é diluído pelos 4 anos de vigência do protocolo, cons-

tituindo por isso um esforço ajustado e equilibrado em face das 

contrapartidas que são oferecidas ao Município.” 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 5 janeiro de 

2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um 

milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e 

oito euros e quarenta e sete cêntimos): dois milhões duzentos 

e noventa e quatro mil e cinquenta e sete euros e oitenta cên-

timos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quinhentos e 

trinta e sete mil e setenta e um euros e trinta e três cêntimos. 

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 5 de janeiro do 

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte 

e dois milhões duzentos e quarenta e sete mil seiscentos e 

setenta e nove euros e cinquenta e sete cêntimos, não tendo 

sido efetuado nenhum pagamento. 
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Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro 

que aprova o OE 2017

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-

sição de serviços de 13 a 28 de dezembro e fundos de maneio 

referentes a serviços adquiridos durante o mês de dezembro de 

2017, nos termos dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 

de 28 de Dezembro. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas. 

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. 02/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VINTE E NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano dois mil e de-

zoito, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-

nicipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob 

a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 

Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-

nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita 

de Jesus, Ana Paula Africano de Sousa e Silva e Adelino Miguel 

Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo justificado, os Se-

nhores Vereadores Maria de Lurdes Santos Ganicho e Carlos 

Nuno Lacerda Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente 

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-

nica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turis-

mo. 

Período de Antes da Ordem do Dia 

A Câmara deliberou, por unanimidade, exarar em ata um voto 

de pesar pelo falecimento da mãe da Sra. Vereadora Maria de 

Lurdes Santos Ganicho, D. Maria Euclides da Silva Santos. Mais 

deliberou que o voto de pesar fosse transmitido à família.

 
Ordem do Dia 

Deliberação Nº 7/2018

Aprovação da ata 1/2018 de 15 de janeiro: Em virtude da 

ata n.º 1/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

15 de janeiro ter sido entregue em fotocópia a todos os seus 

elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câma-

ra, 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 8/2018
Agregado familiar de José Gonçalves Mourito; Incumpri-
mento do Pagamento da Renda Mensal por oito meses 

consecutivos

Proposta para a CME determinar a resolução do arrendamento 

apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo

Presente a informação n.º 58/2018 da Divisão de Acção Social 

Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e concordando com a 

informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, manifes-

tar a José Gonçalves Mourito e respetivo agregado familiar a 

intenção de determinar a resolução do arrendamento apoiado 

e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que se lhe 

encontra atribuído (sito na Avenida S. João de Deus, n.º 2262, 

1.º Esquerdo, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos 

das disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do 

artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 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, 

por unanimidade, fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos 

de audiência prévia dos interessados, nos termos do previsto 

nos artigos 121.º do Código do Procedimento Administrativo e 

no n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do 

Município de Espinho”.
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Deliberação Nº 9/2018
Protocolo de colaboração com a ADRITEM - Associação de 
Desenvolvimento Regional das Terras de Santa Maria e o 
Núcleo Prove de Espinho para implementação do projeto 

“PROVE – Promover e Vender”

Presente a informação n.º 103/2018 da Divisão de Serviços 

Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-

tação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 

acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, apro-

var a presente minuta e celebrar com ADRITEM - Associação 

de Desenvolvimento Regional das Terras de Santa Maria e com 

o Núcleo Prove de Espinho «protocolo de colaboração com a 

ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Regional das Ter-

ras de Santa Maria e o Núcleo Prove de Espinho para implemen-

tação do projeto “PROVE – Promover e Vender”» 

Deliberação Nº 10/2018
Festa de Santo Tirso de Paramos - corte de ruas ao trânsi-

to – ratificação de despacho

Presente a informação n.º 100/2018 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 delibe-

rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da Igreja e Conselho 

Económico da Paróquia de Santo Tirso de Paramos, represen-

tada por António Machado Pais, para ocupação da via pública, 

bem como o corte ou condicionamento do trânsito em algumas 

ruas da Freguesia de Paramos, para realização da Festa em 

honra de Santo Tirso no dia 28 de janeiro (domingo), entre as 

08.00 horas e as 18.00 horas, de acordo com o percurso indica-

do no e-mail da Paróquia. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do 22 janeiro de 2018 

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

TAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um milhão 

trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e oito 

euros e quarenta e sete cêntimos): dois milhões trezentos e 

sessenta e quatro mil duzentos e quarenta e três euros e vinte 

e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e sete 

euros e trinta e seis cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 22 de janeiro do corrente ano, foram cabimen-

tadas despesas no valor de vinte e seis milhões quatrocentos 

e trinta e seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e vin-

te e dois cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 

mesmo dia no valor de setecentos e trinta e um mil trezentos e 

dez euros e setenta e sete 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 e deu ainda algumas explicações sobre o pro-

cesso das passagens de nível. 

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.
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE jANEIRO DE 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de janeiro de 2018 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 24.450.360 1.226.084 5,01%
Receitas de Capital 11.108.170 922.631 8,31%
Outras Receitas 10 290 2900,00%

Total da Receita 35.558.540 2.149.005 6,04%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23.057.840 1.154.845 5,01%
Despesas de Capital 12.500.700 128.038 1,02%

Total da Despesa 35.558.540 1.282.883 3,61%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 1.040.502 1.040.465 748.442 742.377

Impostos Directos 393.928 393.928 189.395 189.395
Impostos Indirectos 137.992 137.992 120.448 120.448
Taxas, Multas e Outras Penalidades 132.717 132.717 123.833 123.833
Rendimentos de Propriedade 53 53 12 12
Venda de Bens e Serviços Correntes 373.665 373.628 310.395 304.330
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 2.147 2.147 4.070 4.070
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 290 290

Alheia 525.653 525.653 1.406.629 1.406.629
Passivos Financeiros 0 0 0 0
Fundos Municipais 416.484 416.484 494.551 494.551
Outras Transferências 109.169 109.169 912.078 912.078

Total da Receita 1.566.154 1.566.118 2.155.071 2.149.005

RECEITA Janeiro-2017 Janeiro-2018

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 936.063 1.211.464 1.477.141 1.148.915

Pessoal 656.152 667.235 677.435 677.435
Aquisição de Bens e Serviços 241.069 501.169 525.860 437.329
Outras Despesas Correntes 38.842 43.061 273.846 34.151

Serviço da Dívida 9.486 9.488 9.522 9.522
Juros e Outros Encargos 19 21 55 55
Passivos Financeiros 9.467 9.467 9.467 9.467

Investimento Global 130.485 85.013 286.450 118.571
Aquisição de Bens de Capital 88.734 22.798 265.087 97.207
Transferências de Capital 41.751 62.215 21.364 21.364

Restantes Despesas 40.567 42.348 5.875 5.875
Transferências Correntes 40.567 42.348 5.875 5.875
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 1.116.602 1.348.314 1.778.989 1.282.883

DESPESA Janeiro-2017 Janeiro-2018

Própria
35%
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65%
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DÍVIDA Janeiro-2017
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 24.971.468,55 23.136.697,60

1. Empréstimos 11.586.949,76 10.245.724,25
2. Outros Credores 13.384.518,79 12.890.973,35

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 2.568.473,70 2.695.821,36

1. Empréstimos 0,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 1.167.850,48 1.213.742,63

2.1. Fornecedores c/c 11.196,83 11.007,21
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 12.910,37 100.279,47
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 69.787,17 162.654,03
2.4. Estado e outros entes públicos 10.606,23 0,00
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 1.063.349,88 939.801,92

3. Operações de tesouraria 1.400.623,22 1.482.078,73
3.1. Estado e outros entes públicos 102.369,22 98.333,69
3.2. Clientes e utentes com caução 67.211,95 67.211,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1.146.389,88 1.253.969,33
3.4. Outros Credores 84.652,17 62.563,76

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

TOTAL 27.539.942,25 25.832.518,96
Os dados de Janeiro de 2018 são provisórios

Janeiro-2018

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Janeiro-2017 Janeiro-2018

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 71.500,00 €            
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 €            
FUNDAÇÃO SERRALVES 502266643 25.000,00 €            

TOTAL 2.848.121,87 €       0,82%
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Pagamentos em Atraso Janeiro-2017 Janeiro-2018 ∆
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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42 41 34 37

12 4 9

Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17 dez/17 (*) jan/18 (*)

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 4.360.459 185.667 4,26%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3.940.538 185.667 4,71%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.940.538 185.667 4,71%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 419.921 0 0,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 419.921 0 0,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 14.749.050 294.635 2,00%
EDUCAÇÃO 1.804.127 27.317 1,51%

ENSINO NÃO SUPERIOR 666.855 0 0,00%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.137.272 27.317 2,40%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 308.261 1.141 0,37%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 308.261 1.141 0,37%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 11.597.248 261.265 2,25%
HABITAÇÃO 257.860 0 0,00%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3.946.576 0 0,00%
SANEAMENTO 2.963.351 126.733 4,28%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.327.463 12.806 0,55%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.008.773 74.625 7,40%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.093.226 47.101 4,31%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1.039.414 4.912 0,47%
CULTURA 394.961 0 0,00%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 644.452 4.912 0,76%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.240.629 112.234 3,46%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.055.256 78.941 3,84%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 0 n.a.

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 956.972 28.599 2,99%
MERCADOS E FEIRAS 15.000 0 0,00%
TURISMO 941.972 28.599 3,04%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 228.400 4.694 2,06%
4 OUTRAS FUNÇÕES 631.610 5.409 0,86%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 334.300 0 0,00%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 297.310 5.409 1,82%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018 - Janeiro

Total Geral 22.981.747 597.945 2,60%
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Protocolos com Escolas:
- Manuel Laranjeira;
- Manuel Gomes de Almeida;
- Academia de Música de Espinho.

Estes Protocolos implicam uma utilização média de cerca de 400 alunos por semana, pois para além das Escolas e Academia Piscina é 
também utilizada pelos utentes da CERCI e Ensino Especial da Escola Sá Couto.
Realização do evento relativo à Festa de Natal do S.C. Espinho.

PROTOCOLOS
- Associação de Socorros Mútuos de Anta; 
- C.C.D da Câmara Municipal de Espinho; 
- A Mutualista Stª Maria de Esmoriz; 
- A familiar de Espinho – Associação mutualista; 
- Advancecare; 
- Associação socorros mútuos Serzedo; 
- Associação ex combatentes da Vila de Silvalde; 
- Associação Nacional Doentes com Artrite Reumatóide (A.N.D.A.R.) .

ATIVIDADES REALIZADAS
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica;
- Circuito de condição física balneário marinho;
- Hidroterapia;
- Cataplasmas de algas, banho de imersão e hidromassagem;
- Aluguer de bicicleta de água;
- Produtos à venda nas instalações (aloquetes e toucas);
- Apoio ao evento Baile idosos DASIS e Ceia Solidária;
- Cedência das instalações salão nobre da piscina solário atlântico     
   para a formação futebol do sporting clube de Espinho; 
- Apoio com instalações, material e recursos humanos desta 
   instalação à corrida São silvestre de Espinho; 
- As instalações estiveram encerradas ao público para manutenção  
  de 23 de Dezembro de 2017 a 2 de Janeiro de 2018;

70%

30%

Piscina Municipal de Espinho
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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 9.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 dos “Contos e Cantos”, 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 2017 e janeiro de 2018. 

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1, 2, 3… Read & Play with Me!
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), atra-
vés da exploração de histórias em inglês, das artes, da música, 
da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
Inscrição gratuita.
24 crianças e 35 acompanhantes

“Tricotar Histórias”
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
54 participantes

Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
40 participantes

QUEIXA_TE! | Exposição coletiva internacional 
de Arte Postal e de Arte por Correio
No âmbito do Dia Internacional da Tolerância e da UNESCO, o 
artista Monsenhor enVide neFelibata, a companhia Teatro e 
Marionetas de Mandrágora e a Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva inauguraram uma exposição coletiva internacional 
de Arte Postal e Arte por Correio. Esta consistiu numa mostra 
pedagógica que pretendeu elucidar o público sobre estas for-
mas de arte através da exibição das obras enviadas por correio 
tradicional, por artistas de diversos países, que correspondem 
ao tema proposto: “QUEIXA_TE!”. Esta mostra de arte é com-
posta por 58 obras de 48 artistas de 20 nacionalidades dis-
tintas.
Público-alvo: Público em geral | Local: Átrio da Biblioteca Mu-
nicipal
150 visitantes

Exposição de presépios por Maria Vasconcelos
80 visitantes

Espinho cidade Encantada
9ª edição “Adormecer com as Letras”
Integrado no projeto “Espinho cidade encantada”, realizou-se, 
no dia 2 de dezembro, na Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva, a 9ª edição da atividade “Adormecer com as Letras”. 
Esta iniciativa, que decorre anualmente, pretendeu aproximar 
as crianças do mundo dos livros e da leitura e teve como pre-
texto a comemoração da época natalícia.
A atividade decorreu num ambiente completamente diferente 
daquele a que todos estão habituados e visou, essencialmen-
te, desconstruir a perceção que a maioria das crianças, e até 
mesmo os adultos, têm em relação a este tipo de espaços pú-
blicos de leitura, despertando-os para o gosto pelo livro e pela 
leitura.
Entre livros, histórias e ateliers, pretendeu-se proporcionar às 
crianças divertidos momentos de animação e convívio, com di-
reito a um espetáculo musical “Melodia de Natal” por “Contos e 
Cantos”, numa noite que foi, certamente, muito especial.
20 participantes

Espetáculo musical “Melodia de Natal” por Con-
tos e Cantos
Contos e Cantos apresentou: Contos e melodias de paz, sonhos 
e partilha para toda a família.
Público alvo: Crianças e famílias
50 participantes

Cedência da sala polivalente à Ação Social 
25 participantes

Apresentação da revista n.º 4 “[sem]Equívo-
cos” de Augusto Canetas
30 participantes
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Cedência de instalações para os Recursos Hu-
manos
60 participantes

Cedência de instalações para a Ordem dos Ad-
vogados
50 participantes

Lançamento do livro “Cinquenta e Uma Sensa-
ções” de Alexandra Prats Couto
120 participantes

Exposição de Patchwork | Especial de Natal | 
atelier Artpatch
Inauguração no dia 19 de dezembro às 15h00
O Artpatch é um atelier de patchwork artístico (um dos poucos 
a nível europeu e único em Portugal). Foi criado em 2011, sem 
fins lucrativos, actualmente situado na rua 14 n.648, onde cer-
ca de 12 senhoras desta cidade se reúnem para aprenderem  
esta arte.
O Patchwork é uma técnica em que se juntam vários pedaços 
de tecido, todos cozidos à mão.
Para enriquecer o trabalho final, podem-se usar várias técni-
cas, tais como:
- paper pearcing (uma técnica que combina a utilização do te-
cido com o papel) / butis (a técnica de criar relevo) / quilting 
(uma técnica que serve para acolchoar o trabalho) / o aplicado 
(acrescenta elementos ao trabalho) / o bordado / a colagem.
O Artpatch Atelier comercializa os produtos que são produzi-
dos pela sua mentora, Sara Alves Andrade, e pelas alunas que 
frequentam o atelier.
170 visitantes

Cedência da sala polivalente para a Divisão de 
Educação
120 participantes

Exposição de presépios por Maria Vasconcelos
50 Visitantes

Exposição de Patchwork | Especial de Natal | 
atelier Artpatch
Inauguração no dia 19 de dezembro às 15h00
O Artpatch é um atelier de patchwork artístico (um dos poucos 
a nível europeu e único em Portugal). Foi criado em 2011, sem 
fins lucrativos, actualmente situado na rua 14 n.648, onde cer-
ca de 12 senhoras desta cidade se reúnem para aprenderem  
esta arte.
O Patchwork é uma técnica em que se juntam vários pedaços 
de tecido, todos cozidos à mão.
Para enriquecer o trabalho final, podem-se usar várias técni-
cas, tais como:
- paper pearcing (uma técnica que combina a utilização do te-
cido com o papel) / butis (a técnica de criar relevo) / quilting 

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

Visita guiada à Biblioteca e à exposição de Pa-
tchwork
30 utentes do Centro comunitário da Trofa

AS VOGAIS SÃO DEMAIS!
Público alvo: Pré-Escolar (1 turma)
Sinopse: Oficina de promoção do livro e da leitura dirigida ao 
público do pré-escolar que envolve narração oral, dramatização 
e expressão musical.
162 participantes

A HORA DOS MAIORES
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
Sinopse:
Atividade mensal de convívio e partilha de leituras e saberes. 
Dirigida à população sénior do Concelho, esta atividade pro-
porciona uma tarde diferente, acompanhada de boas histórias, 
conversas, jogos, música, cinema, promovendo igualmente a 
aproximação dos seniores à Biblioteca e Museu Municipal. Tem 
como objetivo envolvê-los, estimulando a sua imaginação e 
ocupação de tempos livres.
20 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Custo: 2.50€ (por criança)
18 crianças + 27 adultos

Cedência da sala polivalente para formação – 

Recursos Humanos
20 participantes

Yoga, pela via de um conto
“Aula de Yoga para crianças, pela via do conto, onde iremos 
também passar pelas componentes meditativa e introspetiva.
Nesta aula, iremos fazer uma abordagem lúdica ao mundo ma-
ravilhoso do Yoga para crianças. Tendo em atenção o equilíbrio 
entre a espontaneidade e a estrutura, para que os “pequenos” 
participantes se possam expressar de forma criativa, mas ao 
mesmo tempo com respeito por si próprios e pelos outros. 
A pedra basilar da aula será o conto, onde as crianças vão dar 
“vida” ao mesmo, através de posturas de yoga simples e ade-
quadas à estrutura de cada uma.”
Atividade dinamizada pela voluntária Sara Cardoso.
Periodicidade: 3.º sábado de cada mês
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Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos + 2 acompanhantes
Limite máximo de inscrições: 14 crianças
Duração: 45 a 60 min
Inscrição gratuita
16 crianças + 24 adultos

Lançamento do livro “Rua do Passadiço” de 
Gaspar Cadete
35 participantes

Bebéteca | Trilogia // OVO
Pelo Coletivo “O Som do Algodão”
Género: música e narração oral para bebés
OVO // O ovo é o início. É a primeira casa, é o calor que fermenta 
a vida, a explosão da expulsão. O primeiro grito, os olhos que 
se abrem, as asas coladas ao corpo. O Som do Algodão propõe 
uma primeira experiência em que os bebés e as suas famílias 
vivem a experiência do ovo, do nascimento, o início de tudo. A 
partir da adaptação do livro “Um Bicho Estranho” (ed. Kalan-
draka), esta promete ser uma viagem “sem fim”. Um conto para 
contar, onde a rima e o ritmo despertam os sentidos dos parti-
cipantes, num jogo que pede a interação de todos na descober-
ta deste “ovo” que se transforma, que se desdobra em novas 
histórias a cada página. E, roda-se o ovo, e a história continua. 
Sensações, músicas e histórias para descobrir num “ovo” que é 
um casulo de emoções.
Destinatários: crianças a partir dos 3 meses e famílias
Ingresso: 3.5€ por participante (máx. 50 participantes)
Mais informação: http://www.osomdoalgodao.pt/

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 
dezoito exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho 
de investigação histórica. 
Compete ao MME promover a recolha, estudo e preservação da 
história e memória social no território que, em Espinho, teve 
como pilares fundamentais do desenvolvimento municipal e 
da identidade singular do concelho, fatores como a instalação 
de comunidades piscatórias e indústrias como a conserveira,  
a emergência de uma colónia balnear de prestígio e o tipo de 
arquitetura e urbanismo a ela associados, sempre em paralelo 
com a implantação do caminho-de-ferro e o desenvolvimento 
económico, político e social que sempre lhe são inerentes. As-
sim, abarca o estudo de temas que vão desde a história local à 

arqueologia, à etnografia, à inventariação e estudo do patrimó-
nio industrial, náutico, entre outros relevantes para a carateri-
zação da realidade cultural do município.

EXPOSIÇÕES

O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Dezembro e Janeiro as exposições “Ar Livre” pintura de Ana 
Pais Oliveira e “Pintura de José Taveira”.

Ana Pais Oliveira, é uma artista doutorada em Arte e De-
sign pela Faculdade de Belas Artes do Porto, com um conside-
rável e reconhecido trabalho na área das artes plásticas e com 
exposições realizadas em Portugal e no estrangeiro. A expo-
sição “Ar Livre” reuniu um conjunto significativo de trabalhos 
produzidos durante um ano e meio de residência artística no 
Forum de Arte e Cultura de Espinho (FACE), apresentando o 
culminar de uma vivência física, efetiva e afetiva desse novo 
atelier, que recebeu, relançou e transformou o próprio traba-
lho.”

José Taveira é um artista autodidata, que reside em Anta e 
que gosta de pintar, sobretudo, paisagens e monumentos. Nes-
ta exposição apresenta trabalhos sobre o património edificado 
do concelho de Espinho. Esta exposição insere-se no projeto 
“Vem expor no átrio”, que dá “voz” aos artistas autodidatas do 
nosso concelho.
Visitantes: 90

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, EN-
CONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS 
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Dezembro e Janeiro o FACE acolheu a 
apresentação do Projecto da hospitalização domiciliária do 
CHVNG/Espinho e a tomada de posso dos corpos sociais da As-
sociação de Futebol Popular do Concelho de Espinho.
Participantes: 200

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Dezembro 
e Janeiro desenvolveu a actividade “O Mário e a Neta vão às 
Escolas”, nos estabelecimentos de ensino do concelho de Espi-
nho. Trata-se de um trabalho prático de produção de objectos, 
neste caso guarda-chuvas, que irão estar presentes na divul-
gação e promoção do Festival em todos os estabelecimentos 
comerciais da cidade. 
Por outro lado, é uma forma de dar a conhecer aos mais novos 
o mundo fascinante do teatro de marionetas e da sua constru-
ção. 
A equipa da Promoção Cultural, em conjunto com o Serviço 
Educativo da DCM, também participou no “Jardim Encantado”, 
actividade inserida no evento de Natal “Espinho Cidade Encan-
tada”.
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SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de 
Dezembro e Janeiro as atividades “Hora dos Maiores”, “As vo-
gais são demais”, “Jardim Encantado” e visitas guiadas à BMJMS.
Participantes: 1078

Atividade
Jardim Encantado 
Participantes: 886

Hora dos Maiores
Participantes: 20

Visitas Guiadas à Biblioteca
Participantes: 10

As vogais são demais
Participantes: 162

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Boot 2018 - Feira internacional dedicada à náu-
tica e desportos náuticos 
O Município de Espinho volta a marcar presença na maior feira 
internacional dedicada à náutica e desportos náuticos - BOOT 
2018 que decorreu de 20 a 28 de janeiro na cidade alemã de 
Dusseldorf.
Vicente Pinto, Vice-Presidente da Câmara Municipal Espinho 
recebido pelo Cônsul geral de portugal em Dusseldorf, José 
Carneiro Mendes, durante visita ao stand do projecto “Sea of 
Portugal” onde o Município de Espinho esteve inserido.
Na edição 2018, a organização da feira tinha a previsão de re-
ceber mais de 250 mil visitantes, provenientes de todo mundo, 
incluindo mais de 1850 expositores e 2200 jornalistas.
Para o vereador com o pelouro do turismo, a participação de 
Espinho neste certame permitiu ao Município promover de 
uma forma assertiva e eficaz os produtos estratégicos turísti-
cos existentes no território com incidência para o Surf e para a 
Marca Espinho Surf Destination.

XANTAR 2018”  - 19º Salão Internacional de 
Gastronomia e Turismo
O Município de Espinho, marcou uma vez mais presença no 
“XANTAR 2018” Ourense – 19º Salão Internacional de Gastro-
nomia e Turismo, que decorreu em Ourense - Espanha entre 31 
de janeiro e 4 de fevereiro.
Esta 19ª edição que teve Portugal como destino convidado,  
apresentou-se como uma plataforma privilegiada no âmbito 
da promoção dos destinos turístico-gastronómicos, com uma 

ampla difusão em mais de 100 órgãos de comunicação social.
Durante 3 dias, para além de um showcooking de Caldeirada de 
Espinho e vários momentos de degustação de produtos gastro-
nómicos locais, o município teve oportunidade para promover 
eventos estratégicos como o Espinho Surf Destination e o Mar-
-Marionetas que contou com a presença das mascotes Mário e 
Neta.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ação Social
No âmbito da gestão corrente dos serviços, mantiveram-se as 
atividades relativas ao atendimento, encaminhamento e acom-
panhamento de situações diversas.
No que respeita às candidaturas a habitação social, deu-se iní-
cio ao primeiro processo de atribuição de habitação social nos 
termos do “Regulamento de Habitação Social do Município de 
Espinho”.
Ainda no que respeita às candidaturas a habitação social, foi 
prestado todo o apoio necessário à atualização de algumas 
candidaturas e à formalização de novas.

Habitação Social
O atendimento e acompanhamento de proximidade (com aten-
dimento semanal nos diversos complexos habitacionais e vi-
sitas domiciliárias) bem como a articulação interinstitucional, 
continuam a ser a aposta dos serviços, visando a promoção do 
bem-estar da população residente em habitação social e numa 
lógica de procura conjunta e partilhada de soluções face aos 
problemas com que as famílias se vão deparando.
No dia 15 de dezembro, foi dinamizada a iniciativa “Concurso 
Entrada Brilha +” nos três blocos de habitação municipal sitos 
em Silvalde (Bloco 4, Bloco A e Bloco B), em parceria com o Eixo 
3 do CLDS 3G ‘Espinho Vivo’.
No que respeita à gestão mensal dos atrasos e incumprimen-
tos no pagamento das rendas dos fogos de habitação social, 
manteve-se o acompanhamento regular das situações de in-
cumprimento, numa lógica de procura partilhada de soluções, 
em articulação com os técnicos das entidades de primeira linha 
que acompanham as famílias nos vários complexos habitacio-
nais, nomeadamente no âmbito da medida de Rendimento So-
cial de Inserção (RSI) e Ação Social.
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Articulação Intrainstitucional
Os serviços continuaram a registar um conjunto de queixas dos 
arrendatários, nomeadamente no que respeita à necessidade 
de obras de reparação e manutenção nas suas habitações, sen-
do as mesmas registadas e encaminhadas para a Divisão de 
Obras Municipais, numa lógica de articulação, reforço e procura 
de soluções conjuntas.

Comissões de Moradores 
As comissões de moradores de Paramos e de Guetim conti-
nuam a investir no seu crescimento, com o apoio do CLDS-3G, 
procurando ir de encontro às necessidades da população resi-
dente nos dois complexos habitacionais que representam.
Hortas Comunitárias de Paramos
A LIPOR realizou, no passado dia 13 de dezembro, a monitori-
zação trimestral das Hortas Comunitárias de Paramos, tendo 
a apreciação sido muito positiva. Mais uma vez felicitarem os 
serviços e a comunidade pelo sucesso da iniciativa.

Reuniões e Articulação Interinstitucional
Mantiveram-se os contatos regulares com o Eixo 3 do CLDS-3G 
‘Espinho Vivo’, com vista à definição de atividades a realizar 
nos diversos complexos de habitação social municipal.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção (NLI) de Espinho.

Atividades Seniores/Envelhecimento e Isola-
mento
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:
- 12º Baile sénior 2017 (“Baile de Natal”), que decorreu no dia 
17 de dezembro, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. 
Nos dias 6 e 7 de dezembro foram distribuídos os bilhetes de 
acesso ao evento e nos dias 13 e 14 foi realizada a montagem 
e decoração do espaço. Participaram 290 seniores;
- 1º Baile sénior 2018, que decorreu no dia 28 de janeiro, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 22 e 23 de 
janeiro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e 
no dia 26 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 
Participaram 114 seniores;
- Desenvolvimento da atividade Cinema sénior 55+, no cine-
ma do Centro Multimeios de Espinho, com a participação de 8 
seniores;

Ceia de Natal Solidária 2017
A Ceia de Natal Solidária, destinada às pessoas carenciadas 
ou em situação de sem abrigo do concelho, realizou-se no dia 
20 de dezembro de 2017, nas instalações da Piscina Solário 
Atlântico
Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 95 parti-
cipantes e com 27 voluntários. 
A atividade teve início pela manhã com a oferta de roupas no-
vas (através de um voucher) a todos os participantes, na Loja 
Solidária da Associação Chuva D’Afetos, sita no Mercado Mu-

nicipal. No período da tarde foi proporcionado um banho nos 
balneários da Piscina Solário Atlântico, seguido de um serviço 
de cabeleireiro, criado num espaço contíguo aos balneários.
Às 19h30 teve início a Ceia no Salão Nobre da Piscina, na qual 
foi servida a todos os participantes a tradicional caldeirada e 
os doces natalícios, tais como bolo-rei, sonhos, rabanadas, en-
tre outros. Foi ainda proporcionado um momento musical pelo 
grupo “Intemporal Show” e distribuídas prendas pela Associa-
ção Chuva D`Afetos.
A atividade foi totalmente suportada por donativos e dádivas 
do comércio local e pelo trabalho voluntário de cabeleireiros, 
barbeiro, músicos, voluntários da Câmara Municipal de Espinho 
e do Banco Local de Voluntariado.

Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)
O GAE desenvolveu a sua atividade habitual, nomeadamen-
te no que respeita à realização de atendimentos para apoio 
e encaminhamento de diversas situações, no âmbito das suas 
competências.

Banco Local de Voluntariado (BLV)
O BLV realizou entrevistas com novos voluntários, que foram 
registados no Banco Local e integrados em entidades promo-
toras de atividades de voluntariado.

Igualdade de Género
No âmbito do “Plano Municipal para a Promoção da Cidadania e 
Igualdade de Género (“Elos e Nós”)” foi realizada uma reunião 
interna com os serviços de Comunicação com vista a dar conti-
nuidade à implementação das medidas previstas no Plano. 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
Os serviços asseguram presença numa reunião/sessão de es-
clarecimento sobre a nova “Norma ISO 9001:2015” com o ob-
jetivo de explicar as principais alterações entre o documento 
anterior e o que agora se encontra em vigor, e as implicações 
das mesmas no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade do 
Município de Espinho.

Projeto Transporte de Munícipes para o 
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 295 utilizações.

Fóruns/Seminários/Ações de Formação
No âmbito da candidatura para “Formação de Públicos Estraté-
gicos”, apresentada pela AMP, os serviços asseguram presença 
nas seguintes ações de formação:
- “Formação de Públicos estratégicos para a obtenção de espe-
cialização em Igualdade de Género”, que iniciou em setembro 
de 2017 e que ainda está a decorrer;
- “Formação de formadores para a obtenção de especialização 
em Igualdade de Género”, que iniciou em setembro de 2017 e 
que ainda está a decorrer;
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- “Formação em Orientação Sexual e Identidade de Género”, 
que iniciou em janeiro de 2018 e que ainda está a decorrer.

Os serviços asseguram ainda presença nas seguintes ações:
- Terceira sessão da Ação de formação “Coaching Parental”, 
promovida pela Rede Social de Espinho em articulação com a 
EAPN, no dia 4 de dezembro, na Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva;
-  Fórum da Habitação: “Ausências Passadas, Presenças Futu-
ras”, que decorreu em Lisboa, no dia 8 de janeiro;
- Sessão “EDV Talks”, que decorreu na manhã do dia 15 de ja-
neiro, em Santa Maria da Feira;
- Seminário “Um olhar sobre mim... na relação com os outros”, 
promovido pelo Centro Comunitário de Esmoriz, no dia 26 de 
janeiro, em Ovar.

Fundo de Emergência Social Municipal para 
2017 (FESM2017)
Foi executado, no decorrer no mês de dezembro, o Programa 
FESM2017, que priorizou o apoio de despesas de saúde nas 
áreas da estomatologia e oftalmologia. Foram abrangidos 53 
agregados familiares.

Programa Rede Social
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foram realizadas 
duas reuniões gerais e três reuniões de gestão de casos. 
O NPISAE, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção 
Civil, elaborou o “Plano de Contingência para pessoas em situa-
ção de sem-abrigo perante vagas de frio”.
Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo da Rede 
Social e uma reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 
de Espinho (no dia 15 de dezembro).
Foi assegurada presença na reunião da Plataforma Supracon-
celhia do Grande Porto, realizada no dia 19 de dezembro.

Outras Atividades
- Foram realizadas as diligências necessárias para terminar a 
resposta ao questionário de “Levantamento Nacional das Ne-
cessidades de Realojamento Habitacional” levado a cabo pelo 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP (IHRU).
- Foi prestado todo o apoio necessário à divulgação da “Unida-
de de Hospitalização Domiciliária” do CHVNG/E e à realização, 
no passado dia 26 de janeiro, de uma ação de sensibilização 
direcionada para as entidades do concelho e para a comunida-
de em geral.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, 

foram realizados os seguintes eventos:

NAVE POLIVALENTE

FESTAND DE BAMBIS
SCE ANDEBOL Dia 1 de dezembro de 2017
A secção de Andebol do Sporting Clube organizou o Festand 
de bâmbis tendo contado com cerca de 90 atletas e dirigentes, 
oriundos dos seguintes clubes:
SCE - Clube Desportivo Feirense - Colégio Internato dos Carva-
lhos - Instituto Universitário da Maia (ISMAI) - CDC Oleiros

3º Zonal de Não-Seniores
Zona Norte Dias 9 e 10 de dezembro de 2017
Realizou-se nos dias 9 e 10 de dezembro o 3º zonal de não 
seniores da Zona Norte em Badmínton, este foi o primeiro Tor-
neio Organizado em conjunto entre a A. A. Espinho e a N.G.D., 
quer em ternos logísticos (marcação dos campos, montagem 
das redes e apoio durante o Torneio). Este evento contou com 
cerca de 122 atletas, nos pisos centrais da Nave Polivalen-
te, contando com atletas dos Clubes de Badmínton do Norte: 
Braga, Póvoa, Esposende, Famalicão, Paços de Ferreira, Porto, 
Gaia, Travanca, Maceda, Albergaria e claro Espinho. O Torneio 
iniciou no sábado pelas 9.00, e teve fim no domingo por volta 
das 19.30, com a realização de mais de 200 jogos de Badmín-
ton desde os Sub11 (o mais novo é do NGD, chama-se Rui Ri-
beiro e tem 7 anos), até aos Sub 19.

Festa de Natal CCD
CME Dia 17 de dezembro de 2017
O Centro Social, Cultural e Desportivo da Câmara Municipal de 
Espinho, realizou no passado domingo a habitual festa de natal 
dos filhos dos trabalhadores deste Municio. Este evento con-
tou com a presença de mais de 200 trabalhadores que com as 
suas famílias assistiram a um espetáculo de ilusionismo bri-
lhantemente apresentado pelo nosso conterrâneo David Sou-
sa. Para além deste espetáculo, insufláveis e boa disposição, 
foram ainda entregues os presentes de natal, bem como, foi 
ainda realizado um pequeno lanche convívio onde todos con-

fraternizaram festejando a este quadra com amizade e alegria.

2º Torneio de Clubes Seniores e 3º Torneio de 
Divulgação da ARBA 20 de janeiro de 2018
Realizou-se no passado dia 20 de janeiro “2º Torneio de Clubes 
Seniores” e o “3º Torneio de Divulgação da ARBA” com organi-
zação a cargo da FPB – Federação Portuguesa de Badmínton e 
da NGD Novasemente Grupo Desportivo. Estiveram presentes 
no torneio de clubes cerca de 118 atletas e no torneio de di-
vulgação cerca de 73 atletas com idades compreendidas entre 
os 6 e os 46 anos. Durante todo o dia foram realizados 321 
jogos de badminton nos 16 campos disponíveis. De realçar a 
a participação da “FORZA BADMINTON DENMARK/PORTUGAL”, 
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com venda de material e ainda
da J.M. Almeida Sports, como encordoador oficial do Torneio.

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 - 9 jogos
Voleibol - 57  jogos
Ténis de Mesa - 0 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

Festa de Natal da Escola Nº 3 de Espinho 8 de 
dezembro de 2017

(Informação não disponibilizada pelos preponentes)

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 - 3 jogos
Futsal - 24 jogos
Voleibol - 0 jogos

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 2017/2018 | 
LANCASTER COLLEGE
A Câmara Municipal de Espinho e o Lancaster College firmaram 
um protocolo de colaboração para oferta de 20 bolsas de fre-
quência nos cursos de línguas ministrados na Escola Lancas-
ter College de Espinho, destinadas a apoiar crianças e jovens 
oriundos de famílias residentes no Município de Espinho em si-
tuação de carência económica devidamente comprovada, para 
o ano letivo 2017/2018.
As bolsas de frequência nos cursos de línguas a oferecer pelo 
Lancaster College, limitam-se aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico (do 5.º ao 9.º ano de escolaridade), de cada agru-
pamento escolar, até ao limite total de vinte (20) bolsas:
 - Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida – dez 
(10) bolsas;
- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira – dez (10) bol-
sas.

COLABORAÇÃO NO FESTIVAL DE TUNAS – 9 DE 
DEZEMBRO DE 2017 – CENTRO MULTIMEIOS DE 
ESPINHO 
No âmbito do Festival de Tunas decorrido no dia 9 de dezem-
bro de 2017, a Divisão de Educação e Juventude, em articula-
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ção com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, dis-
ponibilizou os recursos humanos necessários (10 alunos) para 
apoio à atividade.

FESTA DE NATAL 2017 | EB ESPINHO 3
A Associação de Pais da Escola Básica de Espinho 3, organizou 
a Festa de Natal 2017 para todos os alunos e familiares, no dia 
8 de dezembro no Pavilhão Napoleão Guerra.
A Divisão de Educação e Juventude em articulação com a Divi-
são de Desporto, disponibilizaram as instalações desportivas e 
apoio logístico para a realização do espetáculo.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE ESPINHO E OS AGRUPAMENTOS DE ES-
COLAS DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA E DR. 
MANUEL LARANJEIRA 
No âmbito das competências transferidas pelo Ministé-
rio da Educação para os municípios, através do Decreto-Lei 
n.º144/2008 publicado em Diário da República a 28 de julho, 
torna-se fundamental o estabelecimento de “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira”, 
para desenvolvimento de atividades que permitem o funciona-
mento dos jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo da 
rede pública.
Assim, foi firmado protocolo de cooperação entre o município e 
os agrupamentos de escolas para efetuar as transferências de 
verbas correspondentes, para o funcionamento das seguintes 
valências: Ação Social Escolar, Material Escolar (para todos os 
alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, que 
frequentam, respetivamente, os serviços de Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família), 
Material de Higiene e Limpeza, Rede Telefónica e Assistência 
Informática.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - AEC 2017/2018 
| ACADEMIA DE MUSICA DE ESPINHO
As AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular, são ativi-
dades complementares às aprendizagens do ensino curricular 
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas: atividade 
no domínio desportivo; atividade nos domínios artístico, cien-
tífico e tecnológico; atividade no domínio artístico, científico e 
tecnológico – música; aprendizagem da língua inglesa.
Neste sentido, para o desenvolvimento da atividade no domí-
nio artístico, científico e tecnológico – música, foi efetuado um 
protocolo de colaboração com a Academia de Música de Espi-
nho, para o ano letivo 2017/2018.

PROJETO “NO POUPAR ESTÁ O GANHO” | VISITA 
DE ESTUDO AO MUSEU DO PAPEL MOEDA
No seguimento do protocolo assinado com a Fundação António 
Cupertino de Miranda para estimular o desenvolvimento e alar-
gamento da implementação do programa de educação finan-

ceira “No Poupar Está o Ganho” às escolas da rede pública do 
concelho, o Município de Espinho, através da Divisão de Educa-
ção e Juventude, assegurou o transporte a quatro turmas para 
a visita de estudo ao Museu do Papel e Moeda.
Estão envolvidas duas turmas da EB Anta, uma turma da EB 
Paramos e uma turma da EB Espinho 2.

PROJETO NA ESCOLA EU TENHO TUDO | SES-
SÕES DE HIPOTERAPIA
O projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma parceria efe-
tuada com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e o 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.
Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar às crianças 
com necessidades educativas especiais (NEE), a possibilidade 
de, em contexto escolar, poderem beneficiar de um conjunto de 
serviços terapêuticos visando não só as suas aprendizagens 
académicas como também as questões relacionadas com o seu 
desenvolvimento pessoal e social, saúde e bem-estar.
A Câmara Municipal de Espinho, através de Protocolo com o 
Aero Clube da Costa Verde (Secção de Hipismo), assegura três 
sessões semanais de Hipoterapia a 21 crianças com necessi-
dades educativas especiais que frequentam as escolas do con-
celho.
O Município de Espinho disponibiliza, ainda, o transporte dos 
alunos inseridos neste projeto, da escola para o Centro Hípico 
de Paramos e deste para a escola.
O serviço será disponibilizado de janeiro a junho de 2018.

FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DA DEJ | 
18/19/20/21 DEZEMBRO 2017
No âmbito do projeto “Promover o Sucesso”, que decorre nos 
jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico em 
parceria com a ADCE – Associação de Desenvolvimento do Con-
celho de Espinho, realizou-se a ação de formação Comunicação 
Interpessoal e Assertividade.
Com uma carga horária de 25 horas, decorreu na Biblioteca 
Municipal José Marmelo Silva e contou com 44 participantes 
do pessoal não docente dos seguintes estabelecimentos de 
ensino do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do 
concelho: Anta / Espinho 2 / Espinho 3 / Guetim-EB1 / Guetim-JI 
/ Paramos / Silvalde.
Esta ação teve como objetivos gerais:
- Identificar e distinguir os elementos básicos do processo co-
municacional;
- Identificar fatores determinantes para a eficácia no processo 
de comunicação;
- Identificar e desenvolver estilos de comportamento assertivo.

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 18 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.
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Inscreveram-se neste serviço 95 crianças do pré-escolar (AAAF) 
e 100 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: 108

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 14

Escola Básica Espinho 2

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 31

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 42

Escola Básica de Silvalde

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 15

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 02

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Escola Básica de Anta

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 14

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 15

Escola Básica Espiho 3

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 25

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 27

Jardim de Infância de Guetim

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 702

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: 209

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 634

Alunos inscritos nas AEC: 656

Refeições Servidas: 682

 • Alunos com Escalão A – Refeições: 172

 • Alunos com Escalão B – Refeições: 52

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 187

Alunos com Transporte Escolar: 154

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 273

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 587

Alunos inscritos nas AEC: 689

Refeições Servidas: 736

 • Alunos com Escalão A – Refeições: 130

 • Alunos com Escalão B – Refeições: 71

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 180

Alunos com Transporte Escolar: 38

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:5

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 10

 Alojamento Local: 7

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 29

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 37

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 106

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 256

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 113

N. DE OFÍCIOS: 242

 Atendimentos: 37

 Obras Particulares: 205

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 36

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 42



37

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2018

ATIVIDADE DO PRESIDENTE

Domiciliária, no FACE-Fórum de Arte de Cultura de Espinho.

 

REPRESENTAÇÕES

- Representação no “Jantar da Comissão Festas de São Marti-

nho”, no Restaurante Grelha.

- Representação na “Sessão de Abertura do Festival de Cine-

ma Imersivo”, realizado no Centro Multimeios de Espinho. 

- Representação no evento “Adormecer com as Letras”, na 

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação no “Almoço de Natal da Geração Paramos”, 

no Restaurante Casarão em Paramos.

- Representação na Exposição de Pintura “origens” de Sílvia 

Vale, que decorreu no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no “Jantar do 55º Aniversário da Associação 

Desportiva do Rio Largo”, no Restaurante do Rio Largo.

- Representação na “Festa Natal” da Escola Espinho 3, reali-

zada no Pavilhão Napoleão Guerra, em Cassufas.

- Representação no “Concerto de Natal de Banda Cidade de 

Espinho”, que decorreu no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no “Jantar da PROBUS”, no Hotel PraiaGolfe.

- Representação no Festival de Tunas “Natalis Vivere Spinus”, 

no âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”, realizado 

no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no “Jantar de Natal dos Leões Bairristas”, no 

Restaurante Zip-Zip em Paramos.

- Representação na “Apresentação dos canais de comunica-

PRESENÇAS

- Presença na apresentação do plano de ação “Viana-Litoral 

XXI (APA), que decorreu em Viana do Castelo.

- Presença na “Chegada do Pai Natal” a Espinho, no âmbito 

do evento “Espinho Cidade Encantada”.

- Presença na “Passagem de Modelos” no âmbito do evento 

“Espinho Cidade Encantada”, que decorreu na rua 16 e na rua 19.

- Presença na “Eucaristia da Nossa Senhora da Guia”, em 

Paramos. 

- Presença na “Apresentação da Revista nº 4” de Augusto 

Canetas, que decorreu na Biblioteca Municipal José Marmelo 

e Silva.

- Presença na Assinatura de Protocolo entre o Municipio de 

Espinho e a Fundação de Serralves.

- Presença no “Jantar do CCD”, realizado no Centro Luso Vene-

zolano.

- Presença nas “Comemorações do 44º Aniversário da Univer-

sidade Aveiro”, na Universidade de Aveiro.

- Presença no concerto de natal, na Igreja Matriz de Espinho.

- Presença na “Conferência da Associação Comercial do Por-

to”, que decorreu no Palácio da Bolsa.

- Presença na “Reunião da AMP”, que decorreu no Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Espinho. 

- Presença no acompanhamento das filmagens para o “Do-

cumentário Xávega e a Ecologia dos Saberes”, realizadas no 

FACE-Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

- Presença na apresentação da Unidade de Hospitalização 

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



ção/promoção do TPNP – Turismo Porto e Norte de Portugal”, 

que decorreu na Alfândega Porto.

-Representação no “Almoço da Junta Freguesia de Espinho”, 

no Edifício da Junta.

- Representação no “Jantar do 43º Aniversário da APAM”, que 

decorreu no Complexo de Ténis de Espinho.

- Representação no “Baile Sénior de Natal”, no Salão Nobre 

da Piscina Solário Atlântico.

- Representação na “Festa de Natal” para os filhos dos asso-

ciados do CCD”, realizada na Nave Polivalente de Espinho.

- Representação na “Ceia de Natal” do Lar S. José no Centro 

Social de Paramos.

- Representação na “Ceia de Natal Solidária”, que decorreu no 

Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. 

- Representação na “Sessão de apresentação do IFRRU 

2020”, no Centro Multimeios de Espinho. 

- Representação no “Jantar Social dos Lions”, realizado na 

Escola Sá Couto.

- Representação na “Conferência de Imprensa-Running Espi-

nho, na Loja Cienfragâncias situada na Rua 8. 

- Representação no acompanhamento de equipa de rua do 

SMACTE-C.S. Paramos, na freguesia de Paramos.

- Representação na “Tomada de Posse dos Corpos Sociais” 

da Associação de Futebol Popular de Espinho”, realizada no 

FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

- Representação na “Apresentação da modalidade - Atletismo 

e Ciclismo”, do Grupo Desportivo da Ronda, em Guetim.

- Representação no “ Hastear da Bandeira” no âmbito das 

comemorações do aniversário da AAE – Associação Académi-

ca de Espinho, no Pavilhão da AAE.

- Representação na “Missa e Romagem ao Cemitério de Es-

pinho”, no âmbito das comemorações do aniversário da AAE 

– Associação Académica de Espinho

- Representações no “Baile Sénior”, realizado no Salão Nobre 

da Piscina Solário Atlântico.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM, SOB A FORMA ORDINÁRIA 
para condenação da Ré em indemnização ao Município. no âm-
bito da empreitada CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREI-
TADA DE “CONJUNTO HABITACIONAL DA QUINTA – PARAMOS”., 
atribuída à Ré (anteriormente designada GASPAR FERREIRA 
DA SILVA & IRMÃOS, LIMITADA), por contrato celebrado em 
12-09-1997.
 
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A.
Valor: €=285.050,85
 
Em 30-11-2017 foi notificada a sentença que condenou a Ré 
FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A. a pagar ao Município de Espi-
nho, a título de indemnização contratual, o valor que vier a ser 
liquidado para  pagamento dos danos causados ao Município 
de Espinho.
A Ré veio, entretanto, apresentar recurso da sentença, para o 
Tribunal Central Administrativo.
Decorre prazo para apresentação de contra-alegações pelo 
Município.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL para anulação de despa-
cho e condenação na prática de acto devido.
 
Autor: ANTÓNIO DA FONSECA PEREIRA
Réu: CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Valor: €=50.000,00
 
O processo continua a aguardar a emissão da decisão final.

Procº nº 1370/08.8BEVIS
ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL (para anulação do indefe-
rimento de licenciamento de apoio de praia, na praia da Baia, 
com pedido de condenação em acto devido e pedido indem-
nizatório)

Autores: PEDRO CORREIA & QUARENTA, LDA. e PEDRO NUNO 
ZENHA DE CASTRO CORREIA
Réus: MUNICÍPIO DE ESPINHO, ROLANDO NUNES DE SOUSA, 
ISABEL MARIA MENESES FONSECA ZENHA e AGOSTINHO AN-
TÓNIO DA COSTA DE SOUSA
Valor: €=253,726,13
 
 Em 27-11-2017 foi apresentado Recurso de Revista, dirigido 
ao Supremo Tribunal Administrativo, do acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Norte, que negou provimento ao recur-
so, da sentença condenatória proferida pelo TAF de Viseu.
 O recurso foi admitido, os Autores apresentaram contra-ale-
gações, e os autos foram remetidos ao S.T.A.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Foi realizada a audiência prévia. Em despacho saneador, a 
Sra. Juiz ordenou uma inspeção judicial ao local, em data a 
agendar, e indeferiu o pedido de indemnização por danos 
não patrimoniais que havia sido deduzido pelo autor.

Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contrainteressado: ARH-Norte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Foram apresentadas contra-alegações de recurso.

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 ‘18



Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
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;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do relatório médico-legal. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

Processo nº 624/13.6BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
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;
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Realizada a audiência prévia, aguarda marcação da data da 
audiência de discussão e julgamento.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram, novamente, notificadas, para informar aos 
autos se não obtiveram acordo.

Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
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 323/16.7BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Aguarda-se a prolação de sentença.

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 proces-
sual.

PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
O autor foi notificado para aperfeiçoar a sua petição inicial 

conforme tinha sido arguido pelo Município de Espinho. O Mu-
nicípio ainda não foi notificado do aperfeiçoamento da petição 
inicial.

PROCESSO N.º 702/17.2BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: MARIA ISABEL DURARTE FREITAS;
Ré: Câmara Municipal de Espinho
O Município contestou a ação. Aguarda-se a marcação de 
audiência prévia.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
As partes transigiram, aguardando-se a remessa do processo 
à conta.

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

Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas, 
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro notificou a autora, 
convidando-a a aperfeiçoar o seu articulado. O Município ainda 
não foi notificado do aperfeiçoamento do articulado da autora.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

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

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

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

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

PROCESSOS-CRIME

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

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

PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 177/17.6T9ESP
Foi requerida a constituição como assistente dos funcionrios 
ofendidos em exercício de funções.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS
 

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

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

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

TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSUMO DO PORTO

PROCESSO Nº 1261/2017
O Município foi condenado no pedido a liquidar em sede de 
sentença.
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