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. INTRODUÇÃO

//MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Caras e caros vogais da Assembleia Municipal,

Estes primeiros meses de mandato têm sido pautados por um esforço muito grande de análise e 

avaliação. Estamos a trabalhar em simultâneo em 5 frentes distintas – redesenhar, adaptar e ca-

pacitar a estrutura orgânica da Câmara Municipal para corresponder às necessidades de Espinho 

e responder melhor em áreas como limpeza e manutenção do espaço público e jardins, iluminação 

ou estacionamento abusivo; analisar e sistematizar o que está por fazer nas mais variadas áreas 

de intervenção do município e determinar prioridades, como programas de habitação e rendas 

acessíveis ou melhoria dos cuidados de saúde; corrigir, acelerar e terminar os grandes dossiers 

que estão em aberto e que se têm vindo a arrastar há demasiado tempo; auscultar e dialogar 

com os cidadãos e com as instituições do nosso território numa lógica de proximidade e abertura; 

e começar a planear o futuro e a delinear estratégias para dar cumprimento aos nossos compro-

missos com os Espinhenses.

Tudo isto sem esquecer que, quando tomámos posse, os cidadãos de Espinho estavam a ser 

vacinados contra o Covid-19 e contra a gripe sazonal em Vila Nova de Gaia. Desde a reabertura 

do CVC de Espinho, a 17 de novembro, o Município de Espinho tem estado fortemente envolvido 

no apoio ao processo de vacinação, de testagem e no acompanhamento de casos positivos e 

contactos de risco. Com a criação da Task Force Municipal, que envolve mais de 30 funcionários 

da autarquia, e após 73 dias de operação do CVC e 24 dias de apoio à Unidade de Saúde Pública, 

registamos mais 30 mil inoculações e perto de 5 mil contactos a utentes positivos, acrescido dos 

respetivos contactos de risco. 

Há ainda vários outros dossiers muito interessantes que já temos em curso e que terão desen-

volvimentos nos próximos tempos, como a reabilitação das praças de Espinho, com novas valên-

cias de integração urbana, como mobiliário urbano e wi-fi, e promoção da identidade de Espinho 

com praças temáticas que valorizem o nosso património e a nossa história.  

Para terminar, gostaria de salientar que desde o início deste mandato já valorizámos mais o papel 

da Assembleia Municipal do que ao longo de toda a última década - transferimos as sessões da 

Assembleia de uma sala com poucas condições para um espaço com a dignidade do Multimeios 

de Espinho; passámos a transmitir em direto as reuniões; e pela primeira vez foi promovida uma 

reunião técnica com a responsável financeira do município para prestar esclarecimentos sobre o 

Orçamento Municipal aos partidos com representação na Assembleia.

Vivam os Espinhenses, viva Espinho!

Miguel Reis

Presidente da Câmara
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// ATAS  
REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL



ATA N. 23/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPINHO DE VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM. 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte 

e um, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Munici-

pal, reuniu-se, em reunião ordinária pública, conforme edital n.º 

59/2021, a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Se-

nhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis, com a presença do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da 

Cunha Monteiro e dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa 

Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Maria de 

Lurdes Santos Ganicho e João Manuel Oliveira Passos, tendo fal-

tado, por motivo justificado, o Senhor Vereador António Vicente 

de Amorim Alves Pinto. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente 

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica 

da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Período de Antes da Ordem do Dia 

Os vereadores do PSD apresentaram o requerimento que a 

seguir se transcreve

“Considerando que no dia 18/11/2021, o Sr. Presidente da Câmara 

e demais Vereadores do Partido Socialista, em exercício, apresen-

taram aos Espinhenses em sessão pública do “1º Mês de Mandato 

– Prestar Contas”, a necessidade de considerar um acréscimo de 

trabalhos a mais em três empreitadas em curso a considerar em 

orçamento de 2022, a saber: “Estádio Municipal de Espinho – 2 mi-

lhões €; ReCaFe - 2 milhões €; Escola Sá Couto – 1 milhão €”, os 

Vereadores do Partido Social Democrático, requerem pelo presen-

te, a entrega dos documentos legais de suporte e validação dos 

trabalhos adicionais em causa.” 

O Sr. Presidente da Câmara esclareceu que eram valores esti-

mativos perspetivados pelos respetivos empreiteiros (ReCaFe, 

Estádio Municipal e Sá Couto), que foram adiantados em reuniões 

de trabalho. Acrescentou ainda que a empreitada do ReCaFe tinha 

trabalhos executados que não estavam de acordo com o projeto 

aprovado, existindo uma lista de não conformidades, e que o 

empreiteiro estimava necessitar de mais 3 milhões € para terminar 

a empreitada. 

Ordem do Dia

Deliberação Nº 178/2021

Aprovação da ata n.º 22/2021 de 15 de novembro

Em virtude da ata n.º 22/2021 de 15 de novembro ter sido en-

tregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da 

leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto 

no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

redação em vigor, e sem prejuízo 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 179/2021

Alteração por adaptação da Revisão do Plano Diretor Mu-

nicipal de Espinho (RPDME), na sequência da transposição 

das Normas do Programa da Orla Costeira - Caminha-Espi-

nho (POC-CE)

Presente a informação n.º 2565/2021 da Divisão de Planeamento 

e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor 

do PS e 2 votos contra do PSD, aprovar por declaração a alteração 

por adaptação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho 

(RPDME), na sequência da transposição das normas do Programa 

da Orla Costeira – Caminha-Espinho, nos termos da proposta da 

informação prestada pela Divisão de Planeamento e Projetos 

Estratégicos. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, votam contra o ponto 

2 da reunião de Câmara de 23/11/2021, relativo à “Alteração 

por adaptação da Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho 

(RPDME), na sequência da transposição para o Regulamento das 

Normas do Programa da Orla Costeira - Caminha-Espinho”, em 

coerência com as posições anteriormente assumidas, de frontal 

discordância com o atual Programa da Orla Costeira - Caminha-

-Espinho, da responsabilidade do Governo do Partido Socialista, 

que implica a deslocalização do Lugar da Praia de Paramos.”. Os 

eleitos do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos pelo Partido Socialista na Câmara Municipal de 

Espinho votaram favoravelmente a «Alteração por adaptação da 

Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho (RPDME), na se-

quência da transposição das Normas do Programa da Orla Costeira 

- Caminha-Espinho (POC-CE)» dando cumprimento à obrigato-

riedade legal de o fazer, particularmente ao estipulado na alínea 

b) do n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 111/2021, 

de 11 de agosto, que determina a atualização das normas dos 

planos territoriais incompatíveis com o POC-CE. O Programa da 

Orla Costeira de Caminha-Espinho (POC-CE) é um processo que se 

tem vindo a desenvolver desde 2018, que foi alvo de discussão 

pública e participação de diversas entidades, entre as quais a 

própria Câmara Municipal de Espinho, e aprovado em 8 de julho de 

2021. Neste sentido, e em cumprimento do estipulado no Artigo 

78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que aprova a Lei de bases 

gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e 

de urbanismo, foram vertidas pelos serviços municipais na Revisão 

do Plano Diretor Municipal as normas vinculativas dos particulares 

do Programa da Orla Costeira – Caminha-Espinho (POC-CE). Apesar 

da ausência de intervenção direta em todo o processo, que foi 
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conduzido inteiramente pelo anterior executivo municipal, os 

vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho 

entenderam aprovar o ponto em questão em virtude do imperati-

vo de dar cumprimento legal aos factos já consumados.” 

Deliberação Nº 180/2021

Nomeação da Comissão de Vistoria - Nível de Conservação 

de Imóveis ou Frações

Presente a informação n.º 2562/2021 da Divisão de Planeamen-

to e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 

votos a favor do PS e 2 abstenções do PSD, aprovar a proposta 

de nomeação da Comissão de Vistoria apresentada pela Divisão 

de Planeamento e Projetos Estratégicos, nos termos e para os 

efeitos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, no 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e no Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas, e ser constituída pelos seguintes 

membros: Efetivos: 1. Isabel Zenha, arquiteta; 2. Rosa Guimarães, 

engenheira; 3. Maria José Pato, arquiteta; Suplentes: 4. Agostinho 

Sousa, arquiteto; 5. Herlander Fardilha, engenheiro. 

Deliberação Nº 181/2021

Participação Variável no IRS de 2022

Presente a informação n.º 2446/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

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

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e determi-

nou, com 4 votos a favor do PS e 2 abstenções do PSD, propor à 

Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, nos termos da alínea c) do 

nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, deliberar a participação variável 

no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) de 

2022 à taxa de 4,50%, nos termos do nº 1 do artigo 26º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro. 

Deliberação Nº 182/2021

Definição das taxas de IMI de 2021 para efeitos de liquida-

ção e cobrança em 2022

Presente a informação n.º 2445/2021 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos 

a favor do PS e 2 abstenções do PSD, ao abrigo da alínea ccc), nº1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para cum-

primento da alínea d) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, propor 

à Assembleia Municipal a aplicação das seguintes taxas relativas 

ao IMI 2021, a liquidar e cobrar em 2022, para todas as freguesias 

do Município: a) 0,8% para os prédios rústicos; c) 0,39% para os 

prédios urbanos; Fixar uma redução da taxa do imposto municipal 

sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a 

aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado fami-

liar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número 

de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o 

respetivo agregado familiar, de acordo com a tabela constante no 

n.º 1 do artigo 112.º-A do CIMI. Os Vereadores do PSD apresenta-

ram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, votam 

em abstenção o ponto 5 da reunião de Câmara de 23/11/2021, 

relativo à “Definição das taxas de IMI de 2021 para efeitos de 

liquidação e cobrança em 2022”. Regista-se que o Partido Socialis-

ta em anteriores orçamentos, defendeu a redução do IMI sobre os 

prédios urbanos para a taxa mínima de 0,30%. Agora, face à pos-

sibilidade de o fazer sem qualquer oposição, mais não faz do que 

proceder a uma redução de 0.01%, que na prática não se reflete 

em nenhum benefício no orçamento familiar, embora querendo 

fazer crer o contrário. Com esta alteração as famílias nem sequer 

darão conta que houve qualquer redução. Na verdade, trata-se de 

trabalhar no que parece e não no que realmente é.” 

Deliberação Nº 183/2021

Lançamento da Derrama para efeitos de liquidação e co-

brança em 2022

Presente a informação n.º 2444/2021 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e determinou, com 4 

votos a favor do PS e 2 abstenções do PSD, solicitar autorização 

à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 

25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da alínea 

ccc), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, para lançamento de derrama 

para efeitos de liquidação e cobrança em 2022, sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), de 1,3%, nos termos do artigo 18º da Lei 

nº 73/2013, de 3 de Setembro (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais). 

Deliberação Nº 184/2021

Protocolo de Parceria entre o Município de Espinho e a 

ABAE Eco-Escolas, ano letivo 2021/2022

Presente a informação n.º 2554/2021 da Divisão de Educação e 

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

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

documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Protocolo de Parceria entre o Município de Espinho e a ABAE Eco-

-Escolas, ano letivo 2021/2022. 
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Deliberação Nº 185/2021

Protocolo de Colaboração entre a ADMINISTRAÇÃO REGIO-

NAL DE SAÚDE, I.P., o AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚ-

DE GRANDE PORTO VII – ESPINHO/GAIA e o MUNICÍPIO DE 

ESPINHO, no âmbito da Campanha de Vacinação Domiciliá-

ria a Cidadãos Espinhenses contra a COVID-19 e a Gripe Sa-

zonal. Ratificação ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do RJAL, 

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação vigente

Presente a informação n.º 2561/2021 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-

midade, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação, ratificar o Protocolo celebrado 

em 17 de novembro de 2021 entre a ADMINISTRAÇÃO REGIO-

NAL DE SAÚDE, I.P., o AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE 

GRANDE PORTO VIII – ESPINHO/GAIA e o MUNICÍPIO DE ESPINHO, 

no âmbito da Campanha de Vacinação Domiciliária a Cidadãos Es-

pinhenses contra a COVID-19 e a Gripe Sazonal, de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados. Os Vereadores do PSD apre-

sentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, 

votam a favor do ponto 8 da reunião de Câmara de 23/11/2021, 

relativo à “Protocolo de Colaboração entre a ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SAÚDE, I.P., o AGRUPAMENTO DE CENTROS DE 

SAÚDE GRANDE PORTO VII – ESPINHO/GAIA e o MUNICÍPIO DE 

ESPINHO, no âmbito da Campanha de Vacinação Domiciliária a 

Cidadãos Espinhenses contra a COVID-19 e a Gripe Sazonal –Ra-

tificação”, considerando que a saúde é um fator primordial na vida 

dos cidadãos e ainda mais em tempos tão incertos decorrentes da 

Pandemia Covid-19. Não podemos, no entanto, deixar de referir 

que o protocolo trazido para ratificação em reunião de Câmara se 

encontra enfermo de vários aspetos. No protocolo não aparecem 

definidos os objetivos a atingir, qual a população alvo, ou quais as 

condições de elegibilidade para que os cidadãos possam aceder ao 

serviço de vacinação domiciliária. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 de novembro 

de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor de 

cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e três 

cêntimos). Seis milhões seiscentos e trinta e seis mil oitocentos e 

sessenta e seis euros e oitenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 

ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e três mil trezentos e qua-

renta e três euros e oitenta e dois cêntimos. A Câmara foi ainda 

informada que, até ao dia 17 de novembro do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor de quarenta e oito milhões cento 

e quarenta e cinco mil e sessenta e oito euros e cinquenta e dois 

cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 

valor de trinta milhões quinhentos e sessenta e cinco mil setecen-

tos e cinquenta e dois euros e vinte e três cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetua-

das no âmbito das competências que lhe estão confiadas. Deu 

ainda conhecimento do documento referente à Alteração por 

Adaptação do Plano de Pormenor do Estádio do Sporting Clube de 

Espinho, na sequência da transposição das Normas do Programa 

da Orla Costeira - Caminha-Espinho (POC-CE) e informou que, 

atendendo aos prazos definidos para a alteração, o assunto seria 

apresentado para ratificação na próxima reunião de Câma-

ra. 

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

berações 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, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente decla-

rou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA .

07      AM ESPINHO  N.º 1      FEVEREIRO DE 2022



ATA N. 24/2021
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ESPINHO DE SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

Aos seis dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se, em reunião extraordinária, conforme edital n.º 60/2021, 

a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor Presi-

dente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com 

a presença do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha 

Monteiro e dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, 

Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes 

Santos Ganicho e João Manuel Oliveira Passos, tendo faltado por 

motivo justificado, o Vereador António Vicente de Amorim Alves 

Pinto. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de 

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 186/2021

Documentos Previsionais para o ano 2022

Presente a informação n.º 2694/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 

votos a favor dos eleitos do PS e 2 abstenções dos Vereadores do 

PSD submeter 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 referida Lei, 

os Documentos Previsionais para o ano 2022. Os Vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte  declaração de voto, por escrito e no 

prazo regimental de 24.00 horas: “Os Vereadores do PSD, quanto 

ao ponto 1 da reunião de Câmara de 06/12/2021, relativo aos 

“Documentos Previsionais para o ano 2022”, consideram que o do-

cumento apresentado não é claro sobre as opções tomadas pelo 

atual Executivo do PS, pelo que optam pela abstenção. Da análise 

efetuada, verifica-se que o texto relativo ao plano estratégico e 

às grandes opções do plano, não são condizentes com os quadros 

do Plano plurianual de investimentos. Verifica-se igualmente 

que as grandes opções do plano 2022-2025, não apresentam 

qualquer planificação, que permitam avaliar a sua ligação com os 

valores apresentados para os vários anos subsequentes. Conside-

rando o mapa de pessoal que faz parte dos documentos, verifica-

-se um elevado acréscimo de quadros técnicos nas carreiras de 

“Técnico Superior” e “Carreiras subsistentes/Nomeados”, cujas 

descrições de funções para as atividades previstas não se percebe 

a justificação e/ou intenção. Considerando a existência de várias 

dúvidas para além das elencadas, entendemos não haver condi-

ções para fazer uma votação fundamentada sobre os documentos 

apresentados. Assim, estando este Executivo em início de fun-

ções, consideramos que o orçamento corresponde às suas opções 

exclusivas.”  

Deliberação Nº 187/2021

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

cias no âmbito da Manutenção de Infraestruturas (União 

das Freguesias de Anta e Guetim) celebrado em 23 de 

agosto de 2021 – adenda

Presente a informação n.º 2674/2021 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

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

tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a 

favor dos eleitos do PS e 2 votos contra dos Vereadores do PSD, 

aprovar a Minuta da Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências no âmbito de manutenção de infraes-

truturas, outorgado em 23 de agosto de 2021, entre o Município 

de Espinho e a União das Freguesias de Anta e Guetim e celebrar a 

referida Adenda de acordo com os considerandos e termos fixados 

na citada Minuta. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, votam contra o ponto 

2 da reunião de Câmara de 06/12/2021, relativo ao “Contrato Inte-

radministrativo de Delegação de Competências no âmbito da Ma-

nutenção de Infraestruturas 2021 - União das Freguesias de Anta 

e Guetim – Adenda”, tendo em conta que o contrato interadminis-

trativo para Manutenção de Infraestruturas para a União de fre-

guesias de Anta e Guetim, para o ano de 2021 ter sido celebrado 

com as ruas indicadas pelo Sr. Presidente da Junta, publicitada por 

este junto dos seus fregueses e agora ultrapassadas as eleições 

de 26 setembro vir suprimir uma parte delas para compensação de 

arruamentos que constavam do contrato de 2020 que não execu-

tou dentro do ano a que dizia respeito. Esta alteração, para além de 

constituir um defraudar das expectativas criadas junto dos fregue-

ses, não vem devidamente fundamentada com os documentos dos 

contratos a que respeitam, nem com mapa comparativo das áreas 

e valores previstos nos contratos de 2020 e 2021, que permitam 

ajuizar da correta alteração, bem como não permite proceder à fis-

calização dos trabalhos executados por parte da Câmara, conforme 

previsto no clausulado contratual.” 

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

berações 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, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente decla-

rou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA
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ATA N. 25/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE TREZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM

AAos treze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte 

e um, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Muni-

cipal, reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a presença do 

Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e 

dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor 

Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes San-

tos Ganicho e João Manuel Oliveira Passos. Pelas 17.00 horas, 

o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 

pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrati-

va, Financeira e Turismo. 

O Sr. Presidente deu conhecimento que o Vereador António 

Vicente de Amorim Alves Pinto apresentou renúncia ao man-

dato, por ter assumido novas funções como membro da co-

missão executiva da Área Metropolitana do Porto, tendo sido 

convocado o cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista 

do Partido Social Democrata - PPD/PSD, Hélder Manuel Freitas 

Leitão Rodrigues, ali presente, para tomar posse como Verea-

dor da Câmara Municipal no quadriénio 2021-2025. 

Após o ato de tomada de posse, o Sr. Presidente iniciou a reu-

nião referindo que existia uma proposta de deliberação urgen-

te respeitante à Oferta de sessões no Planetário do Centro 

Multimeios – Centro Hospitalar de Vila Nova Gaia/Espinho, 

E.P.E. e solicitou a sua inclusão na Ordem de Trabalhos. Não 

havendo oposição por parte do plenário, foi tomada a seguinte 

deliberação: 

Deliberação Nº 188/2021

Oferta de sessões no Planetário do Centro Multimeios - 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E

Presente a informação n.º 2775/2021 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, oferecer aos profissionais de saú-

de do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. e 

seus familiares, 210 entradas no Planetário no Centro Multi-

meios de Espinho que terão lugar em 3 sessões do Planetário 

a ocorrer até o final do ano 2021 em dia e horas a combinar, 

em virtude da excecionalidade dos serviços prestados à comu-

nidade no âmbito do combate à pandemia Covid-19.

Deliberação Nº 189/2021

Aprovação da ata n.º 23/2021 de 23 de novembro

Em virtude da ata n.º 23/2021 de 23 de novembro ter sido 

entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-

-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do 

disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação em vigor, 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 190/2021

Alteração por Adaptação do Plano de Pormenor do Estádio 

do Sporting Clube de Espinho, na sequência da transposi-

ção das Normas do Programa da Orla Costeira - Caminha-

-Espinho (POC-CE)

Presente a informação n.º 2756/2021 da Divisão de Planea-

mento e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

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

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

com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 votos contra dos 

vereadores do PSD, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Re-

gime Jurídico das Autarquias Locais, estabelecido pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratificar 

o Despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 

em 06 de dezembro de 2021, conforme proposta constante 

da informação prestada em 06 de dezembro de 2021 pela Di-

visão de Planeamento e Projetos Estratégicos. Os Vereadores 

do PSD protestaram apresentar declaração de voto no prazo 

regimental de 24 horas, contudo a mesma não foi apresenta-

da. 

O ponto 3 “Protocolo de colaboração entre o Município de 

Espinho e a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Es-

pinho”

Para efeitos da utilização das instalações da garagem do edi-

fício do antigo “Matadouro Municipal” foi retirado da ordem de 

Trabalhos para aperfeiçoamento na sua redação. 

Deliberação Nº 191/2021

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-

pinho e a ‘Associação Desportiva Escola de Formação de 

Espinho-Os Tigres (EFEOT)’ para efeitos de utilização do 

Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica de Espinho 2

Presente a informação n.º 2711/2021 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
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aprovar o Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal 

de Espinho e a ‘Associação Desportiva Escola de Formação de 

Espinho-Os Tigres (EFEOT)’ para efeitos de utilização do Pavi-

lhão Gimnodesportivo da Escola Básica de Espinho 2. Os Ve-

readores do PSD protestaram apresentar declaração de voto 

no prazo regimental de 24 horas, contudo a mesma não foi 

apresentada. 

Deliberação Nº 192/2021

Protocolo de Colaboração para a Constituição da Estação 

Náutica de Espinho

Presente a informação n.º 2755/2021 da Divisão de Gestão 

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

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-

to e, concordando, deliberou, por unanimidade, aprovar a ce-

lebração de “Protocolo de Colaboração para a Constituição da 

Estação Náutica de Espinho”, com os parceiros institucionais 

aderentes, nos termos e considerandos constantes da minuta 

anexa à informação acima referida e ao abrigo do disposto nas 

alíneas d), e), f), k), m), n) do n.º 2 do artigo 23º e das alíneas t), 

u) e ff) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual. 

Deliberação Nº 193/2021

Protocolo de apoio à organização técnica da 7ª corrida São 

Silvestre de Espinho

Presente a informação n.º 2696/2021 da Divisão de Desporto, 

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

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, 

tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta 

de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, delibe-

rou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar 

com o RE – Running Espinho Associação Desportiva o referido 

“Protocolo de Apoio à Organização Técnica da 7ª Corrida São 

Silvestre de Espinho”. 

Deliberação Nº 194/2021

Pedido de cedência do auditório do Centro Multimeios – 

isenção de preço

Presente a informação n.º 2764/2021 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, isentar a Confraria da Caldeirada 

de Peixe e do Camarão de Espinho, a Nascente Cooperativa de 

Ação Cultural e a Associação de Futebol Popular do Concelho 

de Espinho pela utilização da Sala António Gaio e restantes 

espaços do Centro Multimeios, do pagamento dos preços pre-

vistos na respetiva Tabela de Preços, pelos espetáculos já rea-

lizados: V Cerimónia Capitular no passado dia 6 de novembro, 

45º CINANIMA - Festival Internacional de Cinema de Animação 

de Espinho e Gala do 38º aniversário da AFPCE, respetivamen-

te. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia a 03 de dezem-

bro de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor 

de cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e 

três cêntimos). Quatro milhões seiscentos e quarenta e qua-

tro mil duzentos e cinquenta e seis euros e sessenta e cinco 

cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzen-

tos e dezassete mil cento e onze euros e quarenta e quatro 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 03 de 

dezembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de quarenta e sete milhões novecentos e trinta e sete 

mil seiscentos e trinta e dois euros e seis cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de trinta e 

três milhões trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e 

seis euros e sessenta e dois cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas 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, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 

e Turismo.

 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica 

. ATAS REUNIÃO DE CÂMARA
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ATA N. 26/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPINHO DE VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e 

vinte e um, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara 

Municipal, reuniu-se, em reunião ordinária pública, a Câmara 

Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a 

presença do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha 

Monteiro e dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa 

Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Hélder 

Manuel Freitas Leitão Rodrigues e João Manuel Oliveira Pas-

sos, tendo faltado, por motivo justificado a Senhora Vereadora 

Maria de Lurdes Santos Ganicho. Pelas 17.00 horas, o Senhor 

Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coor-

denadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Finan-

ceira e Turismo. 

Período de Antes da Ordem do Dia  

Deliberação Nº 195/2021

Voto de Pesar

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o seguinte voto de pesar apresentado pelo Sr. Pre-

sidente da Câmara Municipal: “Faleceu, no passado dia 25 de 

dezembro de 2021, Joaquim Conde Figueiredo, 82 anos, Pre-

sidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Espinho. Com uma vida dedicada à 

sua comunidade, desempenhou um papel muito relevante no 

movimento associativo, tendo sido Vice-Presidente e Presi-

dente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

do Concelho de Espinho, Presidente do Agrupamento dos Bom-

beiros Voluntários da Cidade de Espinho e membro dos corpos 

sociais de instituições de relevo social como a Santa Casa da 

Misericórdia de Espinho. Enquanto Presidente da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espi-

nho, teve um papel fundamental na fusão dos corpos de bom-

beiros de Espinho e na edificação do novo quartel, contribuin-

do assim de forma determinante para os serviços de proteção 

civil na nossa comunidade. Assim, reunida em 27 de dezembro 

de 2021, a Câmara Municipal de Espinho delibera aprovar um 

voto de pesar pela morte de Joaquim Conde Figueiredo, en-

dereçando sentidas condolências à sua família e a todos, que 

nesta hora da separação, sentem mais profundamente a sua 

ausência.”  

Deliberação Nº 196/2021

Aprovação das atas n.ºs 24/2021 e 25/2021 de 6 e 13 de 

dezembro respetivamente

Em virtude das atas n.ºs 24/2021 e 25/2021 de 6 e 13 de 

dezembro respetivamente terem sido entregues em fotocópia 

a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das mes-

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

artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 

em vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma 

de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 

acima citado, deliberado as suas aprovações por unanimidade. 

Participaram na votação apenas os membros do órgão execu-

tivo que estiveram presentes nas reuniões a que se reportam 

as atas em apreciação. 

Deliberação Nº 197/2021

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ES-

PINHO E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DE 

ESPINHO PARA EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

DA GARAGEM DO EDIFÍCIO DO ANTIGO “MATADOURO MUNI-

CIPAL”

Presente a informação n.º 2852/2021 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 os documentos na mesma referidos (em arqui-

vo). Votação: A Câmara tendo presente o acima considerado 

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

qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a mesma 

e celebrar, nos termos disposto na alínea u) do n.º 1 do arti-

go 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídi-

co das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, o Protocolo 

de colaboração entre o Município de Espinho e a Cruz Vermelha 

Portuguesa - Delegação de Espinho para efeitos da utilização 

das instalações da garagem do edifício do antigo “Matadouro 

Municipal”. 

Deliberação Nº 198/2021

Alteração à Tabela de Preços – 2022

Presente a informação n.º 2882/2021 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 2 absten-

ções dos Vereadores do PSD, aprovar a alteração da tabela de 

preços, de acordo com a alínea e) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 setembro, a qual entrará em vigor no dia 01 

de janeiro de 2022. Os Vereadores do PSD protestaram apre-

sentar declaração de voto no prazo regimental de 24 horas, 

contudo a mesma não foi apresentada. 

Deliberação Nº 199/2021

Alteração por Adaptação do Plano de Pormenor do Estádio 

do Sporting Clube de Espinho, na sequência da transposi-

ção das Normas do Programa da Orla Costeira - Caminha-

-Espinho (POC-CE)

Presente a informação n.º 2889/2021 da Divisão de Planea-
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mento e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

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

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

com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 2 votos contra dos 

vereadores do PSD, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Re-

gime Jurídico das Autarquias Locais, estabelecido pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, ratificar 

a Declaração n.º 517/2021, conforme proposta constante da 

informação prestada em 20 de dezembro de 2021 pela Divi-

são de Planeamento e Projetos Estratégicos. Os Vereadores 

do PSD protestaram apresentar declaração de voto no prazo 

regimental de 24 horas, contudo a mesma não foi apresenta-

da. 

Deliberação Nº 200/2021

Proposta de alteração às Normas Internas de Funciona-

mento do Centro Multimeios de Espinho

Presente a informação n.º 2918/2021 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 Municipal tomou conhe-

cimento e, concordando, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de alteração às “Normas Internas de Funcionamento 

do Centro Multimeios de Espinho”, ao abrigo da competência 

regulamentar prevista no artigo 241.º da Constituição da Re-

pública Portuguesa e na parte final da alínea k) in fine do n.º 

1 do artigo 33.º do regime jurídico das autarquias locais, apro-

vado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua 

redação em vigor. 

Deliberação Nº 201/2021

Pedido de autorização para instalação de tenda para rea-

lização de testes COVID - rua 19: ratificação de despacho

Presente a informação n.º 2858/2021 da Divisão de Gestão 

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

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 

de 13/12/2021, que autorizou o pedido da Farmácia Santos 

para instalação da tenda de 3x3 metros na Rua 19, em frente 

à farmácia, sem custos associados.

Deliberação Nº 202/2021

Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho, a 

Associação Nacional das Farmácias, a Associação de Farmá-

cias de Portugal e a Farminveste - Investimentos, Participa-

ções e Gestão, S.A., para a Administração de Vacinas contra 

a Gripe - Contingente SNS, no Município de Espinho (Progra-

ma Vacinação SNS Local) Ratificação ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 35.º do RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação vigente

Presente a informação n.º 2902/2021 da Divisão de Ação So-

cial, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

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

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

por unanimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regi-

me Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, ratifi-

car o Protocolo de Cooperação celebrado em 19 de novembro 

de 2021 entre o Município de Espinho, a Associação Nacional 

das Farmácias, a Associação de Farmácias de Portugal e a Far-

minveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A., para a 

Administração de Vacinas contra a Gripe – Contingente SNS, de 

acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 203/2021

Doação de Plantas ao Município de Espinho

Presente a informação n.º 2798/2021 da Divisão de Serviços 

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

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

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

tação: A Câmara tomou conhecimento e concordando, aprovou, 

por unanimidade, a doação das árvores ao abrigo do disposto 

na alínea j) do n. º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Au-

tarquias Locais aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro na sua redação em vigor. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 20 de dezembro 

de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

ÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor de 

cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e três 

cêntimos). Seis milhões cento e oitenta e quatro mil e oitenta 

e um euros e sessenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO OR-

ÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e setenta e dois mil duzen-

tos e setenta e três euros e trinta e seis cêntimos. A Câmara 

foi ainda informada que, até ao dia 20 de dezembro do corren-

te ano foram cabimentadas despesas no valor de quarenta e 

oito milhões cento e setenta mil seiscentos e oitenta euros 

e dezasseis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até 

ao mesmo dia no valor de trinta e cinco milhões quinhentos 

e cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois euros e 

dezasseis cêntimos.  

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas 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, na redação em vigor.
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E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica

ATA N. 01/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

AoAos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e 

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Muni-

cipal, reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, com a presença do 

Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e 

dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor 

Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Hélder Manuel Frei-

tas Leitão Rodrigues, Maria de Lurdes Santos Ganicho e João 

Manuel Oliveira Passos. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presiden-

te declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

Deliberação Nº 01/2022

Aprovação da ata n.º 26/2021 de 27 de dezembro de 2021

Em virtude da ata n.º 26/2021 de 27 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, na redação em vigor, 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 2/2022

AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONIVEIS – 2022

Presente a informação n.º 5/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

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

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

com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos ve-

readores do PSD autorizar, a título excecional, o aumento tem-

porário dos Fundos Disponíveis para o mês de janeiro de 2022, 

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 Pagamen-

tos em Atraso) e no estrito cumprimento do nº 2 do referido 

artigo conjugado com a alínea g) do nº1 do artigo 5º do DL nº 

127/2012, de 21 de junho, ambos normativos legais na sua 

redação atual. Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, abstêm-se relati-

vamente ao ponto 2 da reunião de Câmara de 10/01/2022- 

“Aumento temporário dos fundos disponíveis- 2022”, enten-

dendo que carece de uma avaliação jurídica, considerando que: 
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- A Lei do Orçamento de Estado em vigor é a relativa ao ano 

2021, sendo que após as eleições de 30 de Janeiro, haverá um 

novo orçamento para o ano em curso, não se prevendo que tal 

aconteça antes do final do primeiro semestre do ano em curso; 

- O valor indicado das transferências para as freguesias, es-

pelhado na informação, não corresponde ao valor inscrito nos 

Documentos previsionais para 2022; - Não é possível verificar 

os valores mensais da receita estimada.” 

Deliberação Nº 3/2022

Atribuição de Fundos de Maneio para o ano 2022

Presente a informação n.º 13/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

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

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

com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos ve-

readores do PSD, aprovar os Fundos de Maneio para o período 

compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022. Os Vereado-

res do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

Vereadores do PSD, abstêm-se relativamente ao ponto 3 da 

reunião de Câmara de 10/01/2022- “Atribuição de Fundos de 

Maneio para o ano 2022”, considerando que: - Não se apresen-

ta clara a atribuição de verba para “Material elétrico e de piche-

laria (02/02012104)”, no fundo de maneio que se pretende 

atribuir ao Chefe de Divisão do Desporto, atendendo a que é 

material de armazém na dependência da DSBA; - Compete ao 

Presidente da Câmara ou em quem delegar, verificar a correta 

utilização dos fundos de maneio indicados e o seu enquadra-

mento contabilístico.” 

Deliberação Nº 4/2022: PCGT - Revisão: Pedido de Nomea-

ção de técnico(s) para acompanhamento de PDM dos muni-

cípios vizinhos

Presente a informação n.º 38/2022 da Divisão de Gestão Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

berou, com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções 

dos vereadores do PSD, ao abrigo da alínea mm) do nº 1 do ar-

tigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro na sua redação 

atual, nomear o Chefe de Divisão de Planeamento e Projetos 

Estratégicos, Arq. Pedro Castro e Silva e o Técnico Superior 

da mesma Divisão Dr. Amílcar Vinagre, para representarem o 

Município de Espinho nos processos de revisão dos PDM de 

municípios vizinhos. 

Deliberação Nº 05/2022

Transferência de Competências para as Autarquias - Ação 

Social e RSI - Comissão de Acompanhamento

Presente a informação n.º 41/2022 da Divisão de Ação Social, 

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando 

com a proposta dos serviços relativamente à composição da 

Comissão de Acompanhamento, deliberou, com 4 votos a favor 

dos eleitos do PS e 3 abstenções dos vereadores do PSD, apro-

var a proposta efetuada e o seu envio para o Centro Distrital 

de Solidariedade e Segurança Social de Aveiro para os devidos 

efeitos.  

Deliberação Nº 06/2022

Prorrogação Excecional do Acordo de Cedência de Interes-

se Público – 15 trabalhadores do Centro Multimeios

Presente a informação n.º 19/2022 da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 

votos a favor dos eleitos do PS e 2 abstenções dos vereado-

res do PSD, a prorrogação excecional do Acordo de Cedência 

de Interesse Público nos termos informados para os 15 tra-

balhadores constantes na presente informação ao abrigo das 

disposições conjugadas nos nºs 3 e 4 do artigo 20.º da Lei n.º 

75-B/2020, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado 

para 2021 - LOE2021; na redação conferida pela Declaração 

de Retificação n.º 6/2021, de 24 de fevereiro) por prorrogação 

da sua vigência de acordo com a alínea a) do nº 1 do art.º 58.º 

da Lei nº 151/2015, de 11 de setembro (Lei de Enquadramen-

to Orçamental - LEO; na redação dada pela Lei n.º 2/2018, de 

29 de janeiro, pela Lei n.º 37/2018, de 7 de agosto e pela Lei 

n.º 41/2020 de 18 de agosto) e Decreto-Lei nº 126-C/2021, 

de 31 de dezembro, produzindo efeitos a 01/01/2022 até à 

entrada em vigor do Orçamento do Estado para o ano de 2022. 

Procedendo-se de acordo com o ponto X auscultando as res-

tantes partes desde acordo, nomeadamente representante do 

Conselho de Administração da Associação para o Desenvolvi-

mento do Concelho de Espinho (ADCE) e trabalhadores melhor 

identificados no ponto VIII, no sentido de dar prossecução à 

referida prorrogação excecional. Não participaram na votação 

o Sr. presidente da Câmara e o Sr. vereador do PSD, Helder 

Rodrigues. 

Deliberação Nº 07/2022

Prorrogação Excecional do Acordo de Cedência de Interes-

se Público – Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Mo-

reira de Sá

Presente a informação n.º 23/2022 da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

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

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

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a 

favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos Vereadores do PSD, 

a prorrogação excecional do Acordo de Cedência de Interesse 
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Público nos termos informados para o Técnico Superior, Eng.º 

Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira de Sá, ao abrigo das 

disposições conjugadas nos nºs 3 e 4 do artigo 20.º da Lei n.º 

75-B/2020, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado 

para 2021 - LOE2021; na redação conferida pela Declaração 

de Retificação n.º 6/2021, de 24 de fevereiro) por prorrogação 

da sua vigência de acordo com a alínea a) do nº 1 do art.º 58.º 

da Lei nº 151/2015, de 11 de setembro (Lei de Enquadramen-

to Orçamental - LEO; na redação dada pela Lei n.º 2/2018, de 

29 de janeiro, pela Lei n.º 37/2018, de 7 de agosto e pela Lei 

n.º 41/2020 de 18 de agosto) e Decreto-Lei nº 126-C/2021, 

de 31 de dezembro, produzindo efeitos a 01/01/2022 até à 

entrada em vigor do Orçamento do Estado para o ano de 2022. 

Procedendo-se de acordo com o ponto X deverá ser elaborado 

acordo de cedência de interesse público, uma vez que já se 

pronunciaram as restantes partes, no sentido de dar prossecu-

ção à referida prorrogação excecional. 

Deliberação Nº 08/2022

Pedido de autorização para instalação de tenda de testes 

Covid: ratificação despacho

Presente a informação n.º 2966/2021 da Divisão de Gestão 

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

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 

de 27/12/2021, que autorizou o pedido da Solverde Casinos & 

Hotéis para instalação, na praça em frente à entrada principal 

do casino, de uma tenda para realização de testes Covid em 

parceria com a Sofarma, nos dias 30 e 31 de dezembro e 1 de 

janeiro. 

Deliberação Nº 09/2022

Medidas excecionais de Proteção Civil - ratificação do des-

pacho n.º 28/2021 de 23 de dezembro

Presente a informação n.º 3/2022 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 de-

liberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 3 do 

artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, ratificar o despacho n.º 28/2021, datado de 

23/12/2021, do Sr. Presidente da Câmara. 

Deliberação Nº 10/2022

Medidas excecionais de Proteção Civil

ratificação do despacho n.º 30/2021 de 29 de dezembro: Pre-

sente a informação n.º 6/2022 da Divisão de Gestão Adminis-

trativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-

quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 abstenções dos 

vereadores do PS, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprova-

do em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, ratificar o despacho n.º 30/2021, datado de 

29/12/2021, do Sr. Presidente da Câmara.

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 de dezem-

bro de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 

ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2020 no valor 

de cinco mil setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e 

três cêntimos). Três milhões quinhentos e quarenta e três mil 

quinhentos e trinta e oito euros e sessenta e oito cêntimos. 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e ses-

senta e sete mil duzentos e setenta e dois euros e cinquenta 

e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 

30 de dezembro do corrente ano foram cabimentadas despe-

sas no valor de quarenta e oito milhões e cinquenta e um mil 

e trinta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de trinta e 

nove milhões oitocentos e seis mil oitocentos e trinta e seis 

euros e trinta e um cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas 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, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica 
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// INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
RESULTADOS FINANCEIROS A 31 DE JANEIRO’22



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de janeiro de 2022 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.
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Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 26 352 880 1 484 713 5,63%
Receitas de Capital 10 359 890 274 571 2,65%
Outras Receitas 1 500 0 0,00%

Total da Receita 36 714 270 1 759 285 4,79%

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 741 237 883 448 1 120 347 774 211

Impostos Directos 262 953 262 348 321 251 320 531
Taxas, Multas e Outras Penalidades 97 813 103 597 178 298 138 701
Rendimentos de Propriedade 0 141 197 0 0
Venda de Bens e Serviços Correntes 378 183 374 018 613 310 307 491
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 2 288 2 288 7 488 7 488
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 0 0
Saldo da Gerência Anterior 0 0 0 0

Alheia 1 583 654 1 587 347 985 074 985 074
Passivos Financeiros 0 0 0 0
Fundos Municipais 638 680 638 680 638 680 638 680
Outras Transferências 944 974 948 667 346 394 346 394

Total da Receita 2 324 891 2 470 795 2 105 421 1 759 285

RECEITA Janeiro - 2021 Janeiro - 2022

Própria
44%Alheia

56%

Receita Cobrada 2022
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Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 24 437 960 954 687 3,91%
Despesas de Capital 12 276 310 42 522 0,35%

Total da Despesa 36 714 270 997 209 2,72%

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 2 395 757 1 512 967 1 559 798 823 873

Pessoal 858 404 735 480 869 276 753 620
Aquisição de Bens e Serviços 1 427 623 688 665 669 280 63 076
Outras Despesas Correntes 109 730 88 823 21 243 7 177

Serviço da Dívida 33 424 33 371 34 811 33 904
Juros e Outros Encargos 4 075 4 023 5 462 4 556
Passivos Financeiros 29 349 29 349 29 349 29 349

Investimento Global 2 894 465 152 662 585 588 13 173
Aquisição de Bens de Capital 2 757 016 132 407 564 473 12 836
Transferências de Capital 110 622 20 255 21 115 338
Ativos Financeiros 26 827 0 0 0

Restantes Despesas 90 670 77 707 129 513 126 259
Transferências Correntes 90 670 77 707 129 513 126 259
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 5 414 316 1 776 708 2 309 710 997 209

DESPESA Janeiro - 2021 Janeiro - 2022

83%

3%
1%

13%

Despesa Paga 2022 

Encargos Funcionamento Serviço da Dívida Investimento Global Restantes Despesas
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DÍVIDA Janeiro 2021 Janeiro 2022
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 15 225 077,36 23 179 328,86

1. Empréstimos 14 073 526,69 22 027 778,19
2. Outros Credores 1 151 550,67 1 151 550,67

Outros - Médio e Longo Prazos 1 151 550,67 1 151 550,67
0,00 0,00

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 4 645 968,36 2 819 789,90

1. Empréstimos 2 754,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 3 511 423,85 1 356 655,32

2.1. Fornecedores c/c 554 539,90 516 751,40
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 216 461,59 141 016,42
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 2 629 108,26 534 146,82
2.4. Estado e outros entes públicos 70 725,42 81 238,60
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00

3. Operações de tesouraria 1 131 790,51 1 463 134,58
3.1. Estado e outros entes públicos 109 088,10 115 043,91
3.2. Clientes e utentes com caução 50 274,83 50 874,83
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 929 678,43 1 211 474,89
3.4. Outros Credores 42 749,15 85 740,95

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

TOTAL 19 871 045,72 25 999 118,76
* Valores provisórios à data de 31/01/2022.
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DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2 769 324,01 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661 030,00 €          0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299 350,00 €          0,20%
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 47 644,92 €            
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 2 604,49 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7 500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4 870,68 €              
ADSE 600000303 863,75 €                 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202 1 250,00 €              
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1 500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28 704,00 €            

TOTAL 2 824 168,93 €       0,82%



(*) Dados Provisórios

. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
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DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2 769 324,01 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661 030,00 €          0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299 350,00 €          0,20%
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 47 644,92 €            
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 2 604,49 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7 500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4 870,68 €              
ADSE 600000303 863,75 €                 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202 1 250,00 €              
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1 500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28 704,00 €            

TOTAL 2 824 168,93 €       0,82%
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 2 937 723 66 322 2,26%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 2 875 323 66 235 2,30%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 875 323 66 235 2,30%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 62 400 87 0,14%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 62 400 87 0,14%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 16 542 644 10 099 0,06%
EDUCAÇÃO 3 762 229 0 0,00%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2 465 827 0 0,00%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1 296 402 0 0,00%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 143 136 733 0,51%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 143 136 733 0,51%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 11 911 611 8 569 0,07%
HABITAÇÃO 966 788 0 0,00%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 5 041 238 0 0,00%
SANEAMENTO 1 923 639 0 0,00%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1 514 050 8 492 0,56%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1 147 773 0 0,00%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1 318 123 78 0,01%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 725 668 797 0,11%
CULTURA 303 914 550 0,18%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 421754,17 247 0,06%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 823 441 67 434 3,70%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 1 165 726 14 125 1,21%
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 445 221 3 577 0,80%
MERCADOS E FEIRAS 0 0 n.a.
TURISMO 445 221 3 577 0,80%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 212 494 49 733 23,40%
4 OUTRAS FUNÇÕES 1 053 500 74 875 7,11%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1 053 500 74 875 7,11%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 0 0 n.a.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022 - Janeiro

Total Geral 22 357 308 218 731 0,98%



// SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

ATIVIDADES REALIZADAS DE 01 DE DZEMBRO’21 A 31 JANEIRO’22



Exposição ““AQUI, ‘AQUI”#017 - Arte Correio 
de crianças e para crianças
“AQUI, ‘AQUI” é a mais recente mostra internacional permanen-
te e rotativa de arte_correio e arte_por_correio curada pelo 
artista Monsenhor enVide neFelibata da companhia Teatro e 
Marionetas de Mandrágora. Esta Mostra é renovada ao dia 31 
de cada mês e conta com obras realizadas por crianças e para 
crianças.
Na cidade de Espinho, este projeto é o resultado de uma par-
ceria do artista enVide neFelibata com o Município e que cons-
ta de exposições internacionais regulares de arte_correio [ 
mail_art ] que decorrem no Museu Municipal de Espinho e na 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, bem como de um 
ciclo de oficinas para turmas e famílias ao longo de todo o ano.
O objetivo deste projeto é promover e elucidar o público sobre 
esta forma de arte através de uma forte vertente pedagógica.
Este é um projeto dirigido a jovens criativos até aos 12 anos 
de idade, todavia de tempos em tempos os adultos submetem-
-nos obras que por vezes consideramos destacar se entender-
mos que foram criados pelas suas crianças interiores ou em 
colaboração póstuma.
A rotatividade das obras permite a revisitação e à criação de 
renovadas coleções confrontando artistas e épocas. Este acer-
vo é também mantido atualizado em formato digital no web-
site www.aquiaqui.yzonk.com e pretende vir a ser um objeto 
de estudo da evolução de novas linguagens plásticas destes 
autores, e eventuais futuras carreiras artísticas, dentro do gé-
nero que é a arte_correio e a arte_por_correio.

410 Visitantes

Exposição “Árvore do tempo: 35 anos de bi-
blioteca em Espinho”
A Biblioteca de Espinho já viveu momentos marcantes ao lon-
go das três décadas e meia que este ano se assinalam: desde 
o exíguo espaço ocupado no edifício da Câmara Municipal até 
ao edifício próprio, criado de raiz, que ocupa hoje, passando 
pelo colégio Nossa Senhora da Conceição e pelo Salão Nobre 
da Piscina Solário Atlântico. Alterou procedimentos, acompa-
nhando o evoluir da sociedade, passando de um sistema de 

recolha de dados bibliográficos numa folha, que depois eram 
passados por um único elemento para o computador existente 
no espaço, até ao catálogo totalmente informatizado e a ope-
rar em ambiente web. Em suma, existem já um sem-número de 
alterações que constituem a identidade da Biblioteca. 
A consciência do quanto se evoluiu é potenciada quando ex-
posta em linha cronológica, convidando os nossos utilizadores 
a uma viagem pelos 35 anos.
189 visitantes

Exposição (in) Tolerância (s)
Desde 1976, a Cerciespinho procura sensibilizar a comunida-
de para o respeito pelo outro e pela diferença. Ao longo de 
45 anos de atividade criou serviços para responder às neces-
sidades da população com deficiência e incapacidade ou em 
situação de exclusão social, nomeadamente o Centro de Ativi-
dades Ocupacionais, o Centro de Formação Profissional, Centro 
Comunitário, Serviços de Apoio Domiciliário, Serviços Residen-
ciais, Centro de Recurso para a Inclusão, Intervenção Precoce 
e Centro de Apoio à Vida Independente.
Na Cerciespinho, ser tolerante significa defender os direitos 
humanos, promover a cidadania e a qualidade de vida da pes-
soa com deficiência e incapacidade e em situação de exclusão 
social.
Este olhar visa demonstrar o que é ser tolerante através da 
inclusão e destacar a importância de todos neste propósito.

1837 visitantes

Afetos por telefone
Se tem mais de 65 anos, não perca a oportunidade de ouvir 
uma história, contar as suas vivências de infância e receber o 
nosso afeto.
Organização:
Serviços Educativos da Divisão de Cultura e Museologia
Divisão de Ação Social Intergeracional e Saúde
Divisão de Desporto

28 participantes

CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva esteve encerrada ao público durante duas, devido às medidas 
preventivas à COVID-19, fazendo diminuir ligeiramente o número de visitantes, contudo sempre que nos 
foi possível mantivemos as atividades culturais, continuando a sua missão de promover os hábitos de 
leitura. Com destaque para os projetos “Afetos por telefone” e “Tricotar Histórias”, ambos destinados ao 
público sénior.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas pela Biblioteca Municipal, durante os 
meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022
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SERVIÇO DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla vários serviços integrando uma vertente 
de desenvolvimento cultural e preservação da memória coletiva da comunidade 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 exposições 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 vinte 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 iden-
tidade 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. Assim, abarca o estudo de temas que vão 
desde a história local à arqueologia, à etnografia, à inventariação e estudo do património industrial, 
náutico, entre outros relevantes para a caraterização da realidade cultural do município. 

“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.

10 participantes

Apresentação do livro “A fábrica de vidros“ de 
Octávio Mantovani  
38 participantes

Autor do mês
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva pretende divulgar 
autores portugueses e estrangeiros.
Assim, mensalmente damos destaque a um autor, dando a co-
nhecer a sua biografia e obra. 
Acompanhamos esta rubrica com o acesso ao catálogo e uma 
mostra bibliográfica no átrio da Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva, onde o utilizador tem conhecimento de todas as 
obras existentes do autor do mês.

101 visualizações
1894 visitantes

Autores espinhenses
Levamos até ao leitor uma rubrica mensal dedicada a autores 
que nasceram, viveram ou ainda vivem em Espinho. Pretende-
mos, com este trabalho, dar a conhecer as obras mais impor-
tantes de várias personalidades que marcaram a vida literária 
e cultural do nosso concelho.
Acompanhamos esta rubrica com o acesso ao catálogo e uma 
mostra bibliográfica no átrio da Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva, onde damos a conhecer todas as obras existentes 
do autor espinhense.

1977 visitantes

VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL
Visita guiada aos vários espaços da Biblioteca, incluindo a Sa-
la-Museu José Marmelo e Silva. São prestadas informações re-
lacionadas com a organização da biblioteca, com vista a orien-
tar o leitor sobre o funcionamento e utilização dos serviços e 
assegurar um apoio efetivo na localização, exploração e uso 
dos recursos de informação disponibilizados nos mais diversos 
suportes. 
Público-alvo: alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º, 3.º ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário e Público em Geral

7 participantes
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SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL
O Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho integrou a equipa do “Natal dos Elfos”, que durante o mês de 
dezembro colaborou na programação do “Feliz Natal Espinho”, e, também, a equipa municipal da Task Force do Plano 

de Vacinação contra a COVID-19. Também realizou o workshop “Em Família no Museu”.
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“O Regresso do objeto: Arte dos anos 1980 na Cole-
ção de Serralves”
A exposição “O regresso do objeto” apresenta uma seleção de 
obras de artistas portugueses e internacionais que sedimenta-
ram os seus discursos artísticos nos anos 1980. Se, por um lado, 
eles parecem personificar exemplarmente as transformações a 
que a arte foi sujeita nesse período ― o regresso à figuração e a 
reintrodução da solidez, visual e tátil (o regresso do objeto), de-
pois das práticas de teor linguístico e eminentemente desmate-
rializado que caracterizaram a arte das décadas imediatamente 
anteriores ―; por outro lado, a complexidade das suas práticas 
excede as ideias preconcebidas sobre a arte dos anos 1980, 
sublinhando ser este o momento em que diferentes paradigmas 
herdados da pintura, da escultura, da fotografia e da arte con-
ceptual puderam coexistir.
Assistimos a um regresso a temas clássicos da história da arte, 
ao ressurgimento de um imaginário figurativo e metafórico as-
sociado a títulos poéticos e evocativos e à proximidade com as 
artes decorativas e a cultura popular. Esta diversidade relacio-
na-se com o começo da globalização que coloca em contacto 
e em influência mútua culturas muito diversas. A exposição é 
uma oportunidade para revisitar a produção artística desta dé-
cada que, representando o fim do isolamento a que a ditadura 
tinha votado Portugal, revela um crescente sincronismo com o 
contexto artístico internacional.”

Artistas representados:
Rui Aguiar, Joaquim Bravo, Gerardo Burmester, António Campos 
Rosado, José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Ana 
Jotta, Harald Klingelhöller, Juan Muñoz, Rui Sanches, entre ou-
tros.

“Registos”
“Registos®” é o nome desta exposição de Maria Afonso. Regis-
tos elevado ao quadrado? R^2.
Não. Elevado ao cubo ... R^3. Não. Elevado a ® -> R de Rúben, o 
autor do título desta exposição. É uma mostra que é composta 
por várias mostras, ou parte delas. Assim: “A Seiva I e II”, “Nar-
rativas”, “Raízes #2” e “As Sombras de um Leque”. O que têm 
em comum? A matéria, as linhas, as manchas, as letras. Numa 
palavra, o desenho. São os Registos® do universo cognitivo e 
emocional da artista Maria Afons

Love & Life
A Metamorfose, uma faúlha criativa e estrutura de ligação en-
tre áreas distintas encaradas com fronteiras entre si, o trabalho 
criado e construído para as artes cénicas/artes de palco e a obra 
pessoal, de propósito livre e artístico. Love & Life, do artista 
Miguel Tepes exterioriza com um conjunto de elementos, as 
experiências e os desejos vividos onde certezas foram encon-
tradas. O Verde, o Espaço, a Maçã, a Oferta, o Tampo e o Ralo 
representam retrato, valor ou ligação, bem como a ausência ou 
ilusão dos mesmos. A estrutura em três capítulos da obra de 
Kafka e análise visual na criação de espaço cénico ou adereços 
permitiu o arranque para um projeto que ainda não tinha rumo, 
contudo a própria ideia de metamorfose tomou conta do trajeto 
que acabou por ter. Os destinos perseguidos foram atropelados 
e transformados, a vida seguirá um novo sentido.

“Caligrafia dos Lugares Invisíveis”

“Quando se habita nos outros, todos esses lugares habitam em 
nós e descrevem linhas que a memória gosta de confirmar.” In 
“Caligrafia dos Lugares Invisíveis”.
Filipe Lanhoso Larangeira, nasceu no Porto em 1975. Licencia-
do em Som e Imagem, desde muito jovem que foi absorvido pela 
música e acústica dos espaços, pelas potencialidades das artes 
plásticas e performativas, e com as capacidades da fotografia e 
do vídeo como objeto de documentação e criador de dinâmicas 
interativas. Habita o mesmo local que trabalha e gere o tempo 
entre as tarefas diárias de casa e jardim e o seu laboratório de 
som e artes plásticas. 
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EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de Dezembro e Janeiro de 2022 as exposições “Registos” 
de Maria Afonso, “Love & Life”, de Miguel Tepes, “O Regresso do Objeto: Arte dos Anos de 1980 na Coleção de Serral-
ves”, e a instalação “Frente e verso de uma vida doméstica” (2020-2021) de Maria Beatitude.



TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LOJA DE TURISMO

 DEZEMBRO ’21
 Visitantes Nacionais: 51
 Visitantes Estrangeiros: 13
 
 JANEIRO ’22
 Visitantes Nacionais: 34
 Visitantes Estrangeiros: 10
 

“Frente e verso de uma vida doméstica“
Voltada para a Praça do Mar a “instalação artística” de Maria Beatitude convida os visitantes e transeuntes à con-
templação e reflexão! Um cenário que foi sendo construído à volta de uma mesa e de um computador onde tudo 
acontecia. A vida profissional ocupou o espaço doméstico e a interação social surgia no mesmo local com eventos 
marcados ou espontâneos. Nesta mesa, o conforto apareceu em forma de guloseimas ou comidas, o estímulo através 
de chávenas de café, ou em anotações com planos para o futuro. As jantaradas virtuais com amigos estão repre-
sentadas num bom copo de vinho. Os momentos mais difíceis foram recompensados com medalhas pelas vitórias 
por cada dia ultrapassado. As plantas também ocupam o seu espaço e simbolizam o exterior tão desejado, e, nesta 
mesa até os problemas têm uma chave para que possam encontrar uma saída. Um universo caseiro, profissional e 
social que se mesclou e ocupou um lugar que, um dia no futuro, parecerá um cenário de um filme, onde pela frente as 
paredes mostram a realidade espalmada em 2D, e na retaguarda estão seguras por suportes que as mantêm em pé. 
Assim é a obra “Frente e verso de uma vida doméstica”. Um cenário vivo que se mantém escorado por estruturas de 
cores quentes e amarelos que tentam ter a mesma luz do sol.

SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL
A equipa da Promoção Cultural trabalhou na elaboração da proposta de programação e orçamento 
para o Mar-marionetas_ festival Internacional de Marionetas de Espinho, já superiormente aprovada. 
Realizou contactos com as companhias para recolha de toda a informação necessária. Elaborou a 
proposta de atividades a realizar pelos Serviços de Promoção Cultural no âmbito das comemorações 
do 25 de Abril. Elaborou as propostas de projeto e respetivos contactos: Atividades de Educação Am-
biental do programa Bandeira Azul e projetos Eco-Artísticos. Planeamento, organização e implemen-
tação das atividades “Natal com os Elfos”, que integraram o projeto: Feliz Natal, Espinho. Colaborou 
no projeto Mar-pedagógico da Escola Sá Couto. Realizou o planeamento e organização de atividades 
para o projeto BiblioLab.

Número de participantes no “Natal dos Elfos” - 249

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .
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FORJAR E BULIR - 2.ª EDIÇÃO 
Após um ano de ausência, realizou-se a 2 ª edição do Forjar e Bulir. 
Esta iniciativa, integrou uma exposição de trabalhos de artesanato 
de artesãos espinhenses certificados, com componente de trabalho 
ao vivo e animação por artistas de Espinho, todos os sábados, de 27 
de novembro a 15 de janeiro. 

- 04 dezembro | Palmira Lopes, Cristina Pereira, Maria Sousa / Anima-
ção: Paulo Resende 

- 11 dezembro | Albertina Couto, Celeste Guedes, Silvia Pais / Anima-
ção: Francisco Azevedo 
- 18 dezembro | Herculano Alves, Alexandre Marinheiro / Animação: 
Tó Vasconcelos e Irene Vieira 
- 15 janeiro | Chegou ao fim a 2 ª edição do Forjar e Bulir com a reali-
zação da última sessão. 



AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL 
Manteve-se o atendimento presencial em todos os espaços de atendimento da DASIS (FACE e Pólo da Junta de Freguesia de 
Espinho), nomeadamente para apoio ao preenchimento dos formulários de candidatura a habitação social, apoio na articula-
ção e encaminhamento de situações para entidades de apoio na comunidade e informação para esclarecimento de dúvidas. 
Foi assegurada a receção e análise de todas as candidaturas a habitação social remetidas ao Município, cumprindo o dispos-
to no Concurso por Inscrição previsto no Regulamento. 
Foi ainda iniciado procedimento de atribuição de um fogo de tipologia T4 duplex no âmbito do referido Concurso por Ins-
crição, que se encontra a decorrer. 
Manteve-se o acompanhamento regular da família que regressou a Guetim após ter ficado desalojada em março de 2020, 
por forma a reforçar a sua reintegração na comunidade de origem e reestruturar algumas dinâmicas da família. 

HABITAÇÃO SOCIAL 
Deu-se continuidade à realização dos atendimentos presenciais em todos os espaços de atendimento (FACE, Espaço Co-
mum e Casa do Bairro), com marcação e sem marcação, assim como retoma das visitas domiciliárias para registo de neces-
sidades e para acompanhamento de maior proximidade. 
Manteve-se a articulação com os serviços da comunidade, no sentido de levar a cabo um trabalho multidisciplinar, sinérgico, 
que conduz a respostas mais céleres e eficientes. 
Os serviços mantiveram o acompanhamento regular das situações de incumprimento do pagamento da renda mensal, 
informando as pessoas arrendatárias do ponto de situação e articulando com as equipas dos Serviços de Atendimento e 
Acompanhamento Social e do Protocolo de RSI o acompanhamento das situações de Ação Social e de RSI. 
Consolidou-se o apoio psicossocial aos residentes, nomeadamente na mediação de conflitos familiares e de vizinhança, 
assim como apoio numa apreciação mais ponderada e refletida das situações com que têm de lidar no seu dia-a-dia. 
Manteve-se a prestação de informação sobre o Programa 1º Direito, sempre que necessário e solicitado. 
 

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Indo de encontro às restrições impostas no início do ano, por causa da COVID19, o encerramento da iniciativa 
foi adiado para dia 15. Por motivos pessoais, não foi possível contar com a artesã que estava inicialmente no 
programa, Laura Bártolo com uma aula ao vivo. 

Durante cinco sábados, no Mercado Municipal de Espinho, na rua 25, os artesãos espinhenses mostraram a sua 
arte com trabalho ao vivo, acompanhados por animação de artistas locais. As peças dos artesãos encontram-se 
disponíveis na Loja Interativa de Turismo durante todo o ano para visitantes e interessados nas Artes do Forjar 
e Bulir.
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ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Foi assegurada a presença nas reuniões do Núcleo Local de 
Inserção (NLI) de Espinho; 
No dia 31 de janeiro, foi realizada uma reunião (online) com a 
presença do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, IP) e 
com um conjunto de parceiros locais, com vista a debater pos-
síveis soluções para a intervenção com a comunidade cigana 
residente num dos blocos habitacionais municipais. 

TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O CHVNG/E
No período em análise, foram registadas 58 utilizações no âm-
bito do transporte municipal para o CHVNG/E.  

 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL 
PARA 2021
Medida de Apoio à Saúde e Medida COVID-19 
No âmbito do Programa FESM para o ano de 2021, no que res-
peita à Medida de Apoio à Saúde, no período em análise foram 
apoiadas 41 pessoas, no montante de 16 812,40€. 
No que diz respeito à Medida COVID-19, no período em análise 
foi efetuada a análise e pagamento de um pedido de apoio (fa-
mília monoparental com um filho menor, no valor de 219,40€). 
 
 

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
NATALIDADE 
“Cheque Bebé - Nascer em Espinho” 
Relativamente a este programa, mantém-se a preparação dos 
processos que vão diariamente dando entrada dos bebés nas-
cidos até 31-12-2021 ou que tenham feito o seu primeiro ano 
de vida até essa mesma data. 

 

VOLUNTARIADO | PROJETO VOAHR MUNICÍPIOS
 Projeto Metropolitano de Voluntariado (V17)
Foi mantido o acompanhamento regular no âmbito do Projeto 
VOAHR Municípios, nomeadamente através da finalização do 
mesmo e participação na respetiva avaliação de Impacto junto 
da Magna Consultores, entidade externa de avaliação. 
Tem sido mantida a receção, entrevista e encaminhamento 
de novos/as voluntário/as nos perfis disponíveis, e tem sido 
articulada com as entidades promotoras de voluntariado as 
necessidades sentidas. 
Foram desenvolvidas duas atividades promovidas pelo CLDS 
– Eixo 3 – que contaram com a participação ativa da Divisão, 
mais concretamente nos dias 4 e 23 de dezembro, envolvendo 
os/as voluntários/as que prestam apoio à população idosa. 

Foi iniciado o Projeto Metropolitano de Voluntariado, deno-
minado V17 – Voluntariado Sem Fronteiras, tendo a Divisão 
iniciado trabalho no âmbito da primeira ação do programa: vo-
luntariado de proximidade no combate ao isolamento. 

 GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE 
Foi dada continuidade ao atendimento presencial aos emi-
grantes, sendo os assuntos mais relevantes na relação com 
os utentes, a resolução de problemas com reformas do estran-
geiro.  

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
O processo Ação Social (PC02) foi alvo de auditoria interna no 
dia 7 de dezembro, tendo, por tal, sido realizadas todas as dili-
gências necessárias para a preparação da mesma.

BOLSA DE PSICÓLOGOS DA ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA 
(AMTSM) 
Manteve-se a participação regular na Bolsa de Psicólogos da 
AMTSM, com o apoio a três procedimentos concursais. 

PROGRAMA REDE SOCIAL
No dia 25 de janeiro, foi dinamizada uma reunião do Núcleo 
Executivo da Rede Social de Espinho. 
No dia 28 de janeiro, foi realizada uma reunião do Conselho 
Local de Ação Social (CLAS) de Espinho. 

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO 
DESCRIMINAÇÃO (PMIND) - Diagnóstico Local - 
Dia Municipal para a Igualdade
Foi concluída a fase de Diagnóstico do Plano Municipal para a 
Igualdade e Não Discriminação (PMIND) - Espinho

VIDEOCONFERÊNCIAS / WEBINÁRIOS / AÇÕES 
DE FORMAÇÃO
Términus da participação de dois elementos da DASIS no Curso 
de Formação “Diagnóstico Social” - 1ª Edição, promovido pela 
empresa Forminho no âmbito do Plano de Formação desenvol-
vido pela Área Metropolitana do Porto; 
Foi assegurada presença na reunião das Plataformas Supra-
concelhias do Grande Porto, realizada a 14 de dezembro, on-
line; 
Participação na reunião promovida pela Rede Nacional Hou-
sing First, que decorreu no dia 13 de janeiro, online; 
Participação no webinar “Violência Doméstica sobre pessoas 
do sexo masculino: Mito ou Realidade? Uma abordagem às es-
pecificidades da violência doméstica sobre os homens”, que 
decorreu na manhã do dia 27 de janeiro, online.

OUTRAS AÇÕES
Dois elementos da DASIS iniciaram o processo de Mentoria no 
âmbito do “Programa de Mentoria para a Inovação e Liderança” 
promovido pelo INA, IP. 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .
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EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA “NO POUPAR ESTÁ O GANHO”
ANO LETIVO 2021/2022
A Câmara Municipal de Espinho está a colaborar no projeto de educação financeira “No Poupar Está o 
Ganho”, uma iniciativa da Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, com o patrocínio da empresa Cotesi 
- Companhia de Têxteis Sintéticos S.A.
O projeto “No Poupar Está o Ganho” vai na sua 12.ª edição e trata-se de um projeto de continuidade, com 
a duração de um ano letivo, cujos objetivos são: mudar atitudes e comportamentos; capacitar os jovens a 
tomar decisões financeiramente corretas; incluir a educação financiar nos projetos educativos e criar uma 
nova geração de consumidores informados.
Trata-se de um projeto muito dinâmico que disponibiliza os seguintes recursos: 

- E-learning - plataforma on-line - o NEPG 4.0 acessível por computador, tablet e telemóvel;
- Visita ao Museu do Papel e Moeda realizada on-line;
- Formação de professores e produção de conteúdos; 
- Cadernos de educação financeira;
- Concursos realizados pelas escolas;
- Acompanhamento permanente aos professores e alunos.

No concelho, aderiram ao projeto 217 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico dos Agrupamentos de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira.

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO PROFISSIONAL – “POR TUA CONTA”
O Projeto “Por tua conta” insere-se na estratégia de valorização do ensino profissional que tem vindo a ser prosseguida pela Área 
Metropolitana do Porto (AMP).
O domínio das competências financeiras assume importância central na fase de transição para a vida adulta e para a entrada no 
mundo de trabalho. Para os alunos do ensino profissional esta questão é ainda mais premente, dado que o percurso da maioria dos 
jovens diplomados é a entrada direta no mercado de trabalho, sendo certo que a baixa literacia financeira compromete a capacida-
de de gerir o dinheiro e de assumir controlo sobre a própria vida.
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Este projeto dirige-se especificamente aos alunos que fre-
quentam os cursos profissionais, o qual prevê:
- Conteúdos programáticos desenvolvidos a partir dos temas 
do “Referencial de Educação Financeira para a Educação Pré-
-Escolar, o Ensino Básico, o Ensino Secundário e a Educação e 
Formação de Adultos”;
- Disponibilização de recursos pedagógicos através da opera-
cionalização e dinamização de uma plataforma de e-learning, 
com uma área reservada a professores e outra a alunos, que 
lhes permitirá aceder aos conteúdos dos vários temas que se-
rão abordados ao longo do programa;
- Capacitação dos professores envolvidos no programa;
- Dinamização de atividades com base em questões-problemas 
orientadoras das aprendizagens;
- Monitorização e acompanhamento ao longo da implementa-
ção.

Enquanto projeto-piloto, conforme definido pelo promotor da 
iniciativa, vai ser implementado em quatro turmas do Municí-
pio de Espinho:

 Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Laranjeira
 • Técnico de Restaurante/Bar
 • Técnico de gestão
Escola Profissional de Espinho 
 • Técnico comercial
 • Técnico de cozinha/pastelaria
O projeto vai decorrer durante o presente ano letivo e em 
2022/2023, permitindo a adequada implementação da meto-
dologia.



REGIME DE FRUTA ESCOLAR - CADERNETA
O desenvolvimento de doenças graves, como a obesidade e 
a diabetes, bem como a degradação dos padrões alimentares 
dos mais novos, levaram a Câmara Municipal de Espinho a im-
plementar, desde o ano letivo 2009/2010, o Regime de Fruta 
Escolar.
Este projeto da autarquia resulta de uma iniciativa de âmbito 
europeu e visa capacitar as crianças e famílias para adoção de 
práticas alimentares mais saudáveis que levem a um aumento, 
de forma sustentável, do consumo de fruta e legumes.
O Município de Espinho durante o ano letivo 2021/2022, e à 
semelhança dos anos anteriores, promove o Programa “Regi-
me de Fruta Escolar”, abrangendo 1.064 alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico da rede pública, financiado no âmbito do progra-
ma europeu de distribuição de frutas nas escolas.
No programa, a fruta é distribuída dois dias por semana, duran-
te 30 semanas, por ano letivo. 
Este ano, e com o objetivo de incentivar o consumo semanal 
dos hortofrutícolas distribuídos, o município criou ainda uma 
personagem – “O Frutecas” que ilustra uma caderneta, com ati-
vidades e passatempos relacionados com a temática.
Com cada distribuição semanal, ao longo do ano letivo, será 
disponibilizado um cromo para ser colado na mesma, caso o 
aluno tenha consumido, devidamente, a sua porção de fruta 
e legumes.
Após o preenchimento da caderneta, os alunos poderão elabo-
rar e ilustrar uma história que será selecionada para a cader-
neta do próximo ano.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 
E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA | 
ANO LETIVO 2021/2022
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 20 dezembro a 7 de ja-
neiro 2022, um plano de atividades para todas as crianças do 
pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 123 crianças do ensino pré-es-
colar (AAAF) e 115 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal 
objetivo proporcionar às crianças experiências lúdicas diferen-
ciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curricular 
letivo e que sejam, essencialmente, fonte de prazer e de bem-
-estar.
Procura-se, igualmente, favorecer uma relação entre a família, 
a escola e a comunidade no sentido de uma valorização e ren-

tabilização do meio.

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS
Férias de Natal - 2021

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
Escola Básica de Paramos
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 11
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 26
Escola Básica Espinho 2
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 25
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 26
Escola Básica de Silvalde
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 14
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 7

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Escola Básica de Anta
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 24
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 19
Escola Básica Espinho 3
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 32
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 27
Escola Básica de Guetim
 Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 17
 Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 10

ANO LETIVO 2021/2022
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2021/2022  
Diariamente

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 234
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 544
Refeições Servidas: 664
Alunos inscritos na AAAF: 116
Alunos inscritos na CAF: 192

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 348
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 528
Refeições Servidas: 757
Alunos inscritos na AAAF: 151
Alunos inscritos na CAF: 218

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PISCINA MUNICIPAL
Utentes regime Livre
Dezembro: 230 
Janeiro: 243.

Escola de Natação
Utentes inscritos:
Dezembro: 453
Janeiro: 242
Por força das limitações do número de turmas e do números de 
inscritos impostas pela prévia aprovação do Plano de Contin-
gência pelas Sr.ª Delegada de Saúde e DGS.  

Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho
Dezembro: 57 unidades de treino 

Janeiro: 73 unidades de treino.

BALNEÁRIO MARINHO
Média de utilizadores diária
Piscina
dezembro  – 85
janeiro – 53

Total de utilizadores
Piscina
dezembro  – 1524
janeiro – 1108

Atividades realizadas:
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica;
- Aluguer de bicicleta de água;
- Dos serviços prestados pelo balneário marinho encontram-se em 
funcionamento o regime livre, as aulas de hidroginástica e o alu-
guer de bicicleta de água. Mantêm-se os restantes serviços do bal-
neário marinho encerrados, os banhos de imersão, hidromassagens 
e aplicação de cataplasmas de algas, bem como, a hidroterapia; 
-As instalações encerraram no dia 24 de Dezembro e reabriram a 
10 de Janeiro, na sequência do despacho do Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de Espinho e no âmbito de medidas de contenção 
da pandemia;
-Foram instaladas as novas unidades de tratamento de ar, encon-
trando-se em fase de finalização da sua instalação;
-A caldeira do balneário marinho sofreu uma avaria, tendo sido, en-
tretanto, reparada; 
-Foram realizadas intervenções/manutenções do âmbito da piche-
laria e eletricidade, por parte dos funcionários deste equipamento 

municipal de forma a manter a instalação em funcionamento;
-Foi prestado apoio ao serviço de medicina no trabalho, que decorre 
no primeiro piso desta instalação municipal;
-Foi prestado apoio ao núcleo de surf e bodyboard do desporto es-
colar da escola secundário a Dr. Manuel Laranjeira, no que refere a 
armazenamento de material desportivo e cedência/higienização de 
balneários);
-A 23 de Janeiro de 2022, de acordo com o estabelecido, iniciou-se 
a abertura ao Domingo do balneário marinho até às 12h30, esta 
abertura mantém-se até 30 de Junho, data em que passa a encer-
rar no dia referido. Desta forma consegue-se assegurar recursos 
humanos de forma a garantir a abertura da piscina solário atlântico.  
- Esta instalação municipal está envolvida na elaboração da carta 
desportiva municipal, através da afetação de funcionários a tempo 
parcial ao projeto em questão;
- Foi prestado apoio ao funcionamento da piscina municipal, atra-
vés da deslocação de funcionários, assistente técnico e técnico 
superior, em virtude das baixas causadas pela pandemia;

- O telefone do balneário marinho sofreu uma avaria o que dificul-
tou o funcionamento deste equipamento municipal, dada a neces-
sidade de marcação da utilização do serviço. A avaria já foi reparada 
e tudo funciona normalmente;
- A divisão de desporto foi auditada (auditoria interna), no âmbito 
da certificação da qualidade;
- Foram realizadas entrevistas a funcionários CEI, tendo em vista 
a angariação de recursos humanos. Esta instalação municipal foi 
comtemplada com 1 destes funcionários;  

NAVE POLIVALENTE
Clubes utilizadores da Nave Polivalente

S. C. Espinho

- Voleibol

- Andebol

- Atletismo

A. A. Espinho

- Ginástica Rítmica

- Voleibol

Desporto Adaptado C.M. Espinho

- Boccia

Núcleo Montanha Espinho

- Escalada

NovaSemente Grupo Desportivo

- Badminton

- Esgrima

Escola de Formação “Os Tigres”

- Andebol

Clube Amigos Ténis de Mesa de Espinho

- Ténis de Mesa

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
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Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 5 jogos

Voleibol - 38 jogos

Futsal - 1 jogo

Encontro de Minis – Sporting Clube de 
Espinho
30 janeiro de 2022

Encontro organizado no plano anual da Associação 

Andebol de Aveiro em coordenação com a Federação 

Andebol de Portugal

Teve a presença de 2 equipas em vez das 4 previstas, 

tendo sido:

- SC Espinho, com 14 atletas

- CD Feirense, com 13 atletas

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.

NovaSemente G.D.

- Futsal

- Jiu Jit Su

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Futsal - 24 jogos

Associação de Karaté do Porto
Seminário Natal
19 de Dezembro
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Festa Natal da Ginástica Rítmica - AAE
22 de Dezembro

No passado dia 22 de dezembro de 2021, a secção de ginástica da AAE, organizou a esta de Natal da Ginástica Rítmica. 

Neste evento estiveram presentes cerca de 90 atletas e mais de 360 espectadores. Apesar do número de público presen-

te não houve fila de espera, pois o controlo do certificado e/ou teste negativo foi feito por uma equipa da organização 

onde a estratégia adotada permitiu que à medida que iam entrando iam sendo ratificadas os certificados ou os testes 

negativos, em paragens / aglomerados e sempre em vagas de 6 a 8.

Para além disso o público nunca se juntou aos participantes e a máscara era obrigatória (tínhamos vários responsáveis por 

verificar essa situação). Avaliando pela satisfação dos presentes este evento, que contou com a habitual colaboração da 

Divisão de Desporto, mesmo com as medidas excecionais que foram adotadas pela organização, foi um sucesso.

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: 4

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 8

 Alojamento Local: 2

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 53

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 48

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 98

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 389

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 117

N. DE OFÍCIOS: 294

 Atendimentos: 22

 Obras Particulares: 272

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 36

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 45
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ATENDIMENTO 
MUNICIPAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Nº de atendimentos gerais | 3713

Nº de atendimentos Urbanismo | 725

Nº de atendimento ARU’S / BUPI | 69
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SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- Realizou-se uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil por VTC em 17 de janeiro;

- Realizou-se uma reunião com a PSP sobre o tema 

videovigilância;

- Realizaram-se várias reuniões via VTC com o ICNF sobre o tema Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios,

- Prosseguiu-se com a realização do Plano de Emergência Externo da Eurospuma;

- Efetuou-se o tratamento de vários pendentes relativos a limpeza de ter-

renos;

- Reuniu-se duas vezes como Chefe da DPPE sobre o assunto Base do Dis-

positivo de Salvamento Aquático;

- Efetuou-se uma reunião preparatória do evento Corrida de São Silvestre;

- Representou-se o Município de Espinho na Comissão Sub-regional da Área 

Metropolitana do Porto referente ao novo Sistema de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais.
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// PROCESSOS JUDICIAIS
ACTUALIZADA EM 31 DE JANEIRO ‘22

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



Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 953/19.5BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por Augusto Ribeiro dos Santos e mulher, Maria de 
Fátima Silva Lopes Fernandes, José Joaquim Ribeiro de Castro 
e mulher, Rosa Maria Dias Salvador Ribeiro de Castro e Helder 
Domingues Magalhães Ferreira e mulher, Tânia Marta Fonse-
ca Santos

Objecto: a anulação da ordem de realização de obras coer-
civas ordenadas ao Autores por ofício de 01/07/2019, nº 
153/2019, que transmitiu o despacho de 27/06/2019 da 
Senhora Vereadora Eng.ª Maria de Lurdes Santos Ganicho, 
determinando se procedesse nos termos da informação dos 
serviços municipais de 26/06/2019.

Decorre do Processo administrativo: OP-FIS-23/FIS/2017 - 
Local da obra: Rua 20, n.ºs 1263 a 1287 -Espinho - reposição 
da legalidade urbanística.

No procedimento administrativo municipal, o Snr. Presidente 
da Câmara proferiu despacho no sentido da reposição da le-
galidade, sob pena de tomada de posse administrativa e exe-
cução coerciva dos trabalhos ordenados.

Os Autores vieram alegar que o acto administrativo notifica-
do viola a suspensão da eficácia do acto impugnado o que foi 
contestado, por não decorrer qualquer efeito suspensivo da 
instauração da acção, e esclarecido que o mesmo despacho 
não decide a tomada de posse administrativa.

O processo aguarda, desde então, decisão sobre esta ques-
tão, ou outro seguimento.

Procº nº 665/21.0BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA que SUSANA MARIA MARQUES 
ATAÍDE XUFRE move ao MUNICÍPIO DE ESPINHO, impugnan-
do o o despacho de 22 de Junho de 2021 do Snr. Presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, que indeferiu a pretensão de 
licenciamento de construção do Equipamento com funções de 
Apoio de Praia. 

Decorre do Processo administrativo: processo LE-EDI-72/08 
– pretensão já anteriormente objecto de indeferimento, por 
despacho de 28-07-2010 do Presidente da Câmara Municipal 
de Espinho,  revogada por sentença do Tribunal Administrati-
vo e Fiscal de Aveiro, procº nº 1228/10.0BEAVR, emitida em 5 
de Maio de 2017.

O Município apresentou a sua contestação.
O juiz do processo proferiu despacho entendendo que o mes-
mo se encontra instruído com toda a prova necessária para a 
decisão.
Assente esta fase processual, o processo seguirá para emis-
são de sentença.

Procº nº 1037/19.1BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por SEVERINO BASTOS REBELO

Objecto: a anulação dos actos administrativos praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Espinho, e pelo Presidente da 
Câmara de Espinho, datados, respectivamente, de 21 e 22 de 
Outubro de 2019, no segmento decisório em que lhe determi-
na, enquanto proprietário do imóvel em referência nos autos, a 
execução dos trabalhos indicados no Auto de Vistoria de Salu-
bridade de 11-10-2019.

Decorre do Processo administrativo: OP-VSA 1/2019 - Prédio 
sito à Rua 2, nºs 1185-1189-1193, freguesia de Espinho, onde 
ocorreu desabamento parcial em 19/20-10-2019, e de onde 
foram realojados os inquilinos.

Apresentada a Contestação e tendo Ministério Público também 
defendido a improcedência da acção, o Autor requereu que fos-
se efectuada uma vistoria ao estado actual do prédio.

O Município e os contra-interessados deduziram oposição à 
mesma, e o processo mantém-se a aguardar decisão intercalar.
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TRIBUNAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Juízo da Propriedade Intelectual – Juiz 3

Processo n.º 365/21.0YHLSB
ACÇÃO COMUM DE CONDENAÇÃO interposta contra o MUNICÍPIO DE ESPINHO e VEIRABAR, LDA., por LARUS – ARTIGOS PARA 
CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTOS, LDA.

Objecto: a condenação do Município a abster-se de adquirir a terceiros os modelos de equipamento urbano que identifica – 
abrigos para passageiros – de design idêntico ao registado pela Autora, e a indemnizar esta, conjuntamente com a 2ª Ré, por 
prejuízos patrimoniais e não patrimoniais. Valor: 112.462,50 €.

O Município e a Co-Ré apresentaram Contestação.
A Co-Ré formulou pedido reconvencional de declaração de invalidade dos registos de direitos de autor da Autora.
Apesentada Réplica pela Autora, o processo seguirá para a fase instrutória, nomeadamente com marcação de perícias e de 
audiência de julgamento.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO
Juízo Central Cível de Santa Maria da Feira - Juiz 2

Processo nº 3934/21.5T8AVR
ACÇÃO DECLARATIVA DE CONDENAÇÃO

Autor:: LUIS FILIPE CUNHA LUCAS e LUCIA MARGARIDA LOUREIRO DA SILVA
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO e outros
Valor: €=83.000,00
Objecto: I- a condenação do Município e demais Réus a reconhecer que a alteração de um Loteamento constitui um acto que 
não produz qualquer efeito na ordem jurídica, e que os lotes n.ºs 3 e 4, pertença dos Autores, têm as exactas medidas, áreas e 
configurações, que constam do Alvará de Loteamento inicial, e o pedido de declaração pelo tribunal que a Alteração ao Alvará 
em nada pode afectar o legitimo direito de propriedade dos Autores.

II- A Condenação do Município e primeiros Réus a pagar aos Autores, de forma solidaria, a título de compensação pelos danos 
Patrimoniais e não Patrimoniais por estes sofridos, a quantia de 83.000 euros, a actualizar em execução de sentença, e a as-
sumir todas as custas do processo e demais encargos.

O Município e os Réus apresentaram as suas Contestações.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO nº 934/21.9BEAVR - Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA para anulação de acto administrativo.
Autor: ANDRÉ JOÃO MOURA FERNANDES DA SILVA GONÇALVES e ANA CLÁUDIA TEIXEIRA OLIVEIRA COSTA GONÇALVES
Réu: MUNICÍPIO DE ESPINHO
Valor: €=30.001,00

a) Objecto: a declaração de nulidade ou a anulação dos despachos da Vereadora do Pelouro da Câmara Municipal de Espinho, 
de deferimento do pedido de licenciamento de construção formulado no processo de licenciamento LE-ARUNCC 10/20, e de 
deferimento da emissão do correspondente alvará de licença de construção.

Está a decorrer o prazo para contestação da acção.
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Raquel Dias da Silva
Advogada

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO N.º 1228/10.0BEAVR-A
Ação Executiva;
Exequente: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Executado: Município de Espinho;
Aguarda remessa da conta de custas.

PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Foi pro-
ferida sentença que julgou a ação parcialmente proceden-
te, condenando o Município a pagar ao Autor a quantia de 
€10.000,00, a título de indemnização por danos patrimoniais, 
acrescida de juros de mora nos termos legais. O Município in-
terpôs recurso de apelação para o Tribunal Central Adminis-
trativo – Norte. Aguarda a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
Autor e Réu aceitaram pôr termo ao litígio através de tran-
sação, nos termos da qual o Autor reduziu o seu pedido para 
a quantia de € 1.500,00, a qual já foi paga pelo Município. 
Aguarda conta de custas.

PROCESSO Nº 1022/14.0BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda 
prolação da sentença.

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;
Foi proferido despacho saneador, que fixou o valor da causa 
e não procedeu à seleção da matéria de facto controvertida, 
dado que os factos relevantes para a decisão da causa são 
objeto de prova documental que já se encontra nos autos. 
As partes foram notificadas para, querendo, apresentar ale-
gações escritas. O Município apresentou as suas alegações, 
reiterando o que já havia alegado nos articulados anteriores e 
pugnando pela improcedência da ação. Foi proferida senten-
ça que condenou o Município a iniciar procedimento adminis-
trativo tendente a averiguar se as despesas suportadas pelo 

sócio do autor, em estabelecimento de saúde privado, foram 
consequência da doença profissional ou não. Caso se confirme 
que as referidas despesas são consequência da doença profis-
sional o Município terá que liquidar ao sócio do autor o valor de 
€ 749,53.

PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
O Município apresentou a nota discriminativa e justificativa das 
custas de parte e aguarda liquidação/pagamento da mesma.

PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho;
A Autora, na sequência do incidente de intervenção principal 
provocada suscitado, veio indicar aos autos a morada correta 
do seu irmão, Sr. Marco Paulo Oliveira de Sá, requerendo a cita-
ção daquele nessa nova morada. Todavia, ainda não se mostrou 
possível concretizar a citação. Aguarda-se ulterior tramitação 
processual.

PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para, em 10 (dez) dias, se pronun-
ciar sobre a matéria de exceção suscitada e que se refere à 
inimpugnabilidade do ato impugnado pelo Autor em 13 de abril 
de 2018, inimpugnabilidade essa que constitui uma exceção 
dilatória prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 89.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos e que determina a ab-
solvição da instância. O Município pronunciou-se pela inimpug-
nabilidade do referido ato. O Autor pronunciou-se alegando que 
não impugnou só o ato de 13 de abril de 2018, mas também o 
ato de 11 de janeiro de 2018. Foi apresentada pela mandatária 
do autor renúncia ao mandato, tendo o autor constituído novo 
mandatário judicial. Aguarda-se a ulterior tramitação proces-
sual.

PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se audiência de discussão e julgamento no dia 
18/10/2021, na qual foi produzida prova testemunhal. No de-
curso da referida audiência foi, desde logo, julgada a inutilida-
de superveniente da lide quanto ao pedido de reintegração do 
Autor, uma vez que o mesmo já foi reintegrado nos serviços do 
Município. Foi proferida sentença que julgou a presente ação 
totalmente improcedente. O autor recorreu da decisão para o 
Tribunal Central Administrativo Norte. O Município encontra-se 
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em prazo para apresentar contra-alegações.

PROCESSO N.º 806/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessioná-
rias e Afins;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência julgamento, finda a qual as partes fo-
ram notificadas para apresentar alegações escritas. O que o 
Município fez. Aguarda prolação de sentença.

PROCESSO N.º 743/20.2BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passagem de Certidões;
Requerente: José de Almeida Martins;
Requerido: Município de Espinho;
O Requerente instaurou a presente intimação para prestação de informações contra o Município, requerendo, 
para o efeito, que lhe fossem prestadas as informações ínsitas no requerimento, por si apresentado, em 15 
de outubro de 2020. O Município, na sua resposta, prestou as informações solicitadas e o processo foi julgado 
extinto, por inutilidade superveniente da lide. O Requerente apresentou nota discriminativa e justificativa de 
custas de parte, da qual o Município, por intempestividade, reclamou. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 542/21.4BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passagem de Certidões;
Autor: Ana Cláudia Teixeira Oliveira da Costa Gonçalves e outros;
Réu: Município de Espinho;
Os Requerentes instauraram o presente processo urgente de intimação para prestação de informações contra 
o Município, requerendo, para o efeito, que lhes fossem prestadas as informações ínsitas no requerimento, 
apresentado, em 22 de junho de 2021. O Município prestou a informação aos Requerentes e informou os autos 
de tal, por requerimento, tendo requerido a extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide. Os Re-
querentes foram notificados para confirmar a prestação de informações pelo Município e para se pronunciarem 
quanto à extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, tendo aqueloutros confirmado a presta-
ção da informação, aceitando ainda a extinção da instância pelo motivo anteriormente aduzido. Foi proferida 
sentença que considerou que, uma vez satisfeita a pretensão dos autores, é de julgar extinta a instância por 
inutilidade superveniente da lide, nos termos do artigo 277º, alínea e), do Código de Processo Civil. 
Aguarda conta de custas.

PROCESSO N.º559/20.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Severino Bastos Rebelo;
Réus: Município de Espinho;
Contrainteressados: Dalila da Silva Afonso Novo dos Santos, Fernanda de Oliveira e Maria Na-
tália Pereira da Rocha;
O Autor intentou a presente ação administrativa com vista à impugnação do ato administrati-
vo, pugnando pela nulidade do despacho impugnado de realização de obras no prédio sito na 
Rua 2, ou pela sua anulação por violação de lei. O Município apresentou contestação. Foi profe-
rido parecer pelo Ministério Público que se manifestou pela improcedência da ação. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessioná-
rias e Afins;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da dispensa da audiência prévia. 
Aguarda despacho saneador-sentença, uma vez que o pro-
cesso reúne todos os elementos necessários ao conhecimen-
to do mérito da causa.

PROCESSO N.º 515/19.7BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Maria Manuela Sousa Fernandes;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda marcação da audiência prévia.
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PROCESSO N.º 211/21.5BEAVR-A
Ação Administrativa – Impugnação de atos administrativos;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Autor intentou a presente ação administrativa contra o Mu-
nicípio, pedindo a anulação da decisão de aplicação da sanção 
de despedimento disciplinar por vícios do processo adminis-
trativo, invocando assim a ilicitude do despedimento. O Autor 
pede ainda a sua reintegração e o pagamento dos vencimen-
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tos, suplementos e subsídios que deixou de auferir em fun-
ção da sanção aplicada e o pagamento de uma indemnização 
no valor de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros), a título 
de danos morais, bem como uma indemnização pelos danos 
patrimoniais sofridos cuja liquidação relegou para execução 
de sentença. Citado, o Município apresentou contestação. A 
mandatária do autor deu entrada de renúncia ao mandato, 
tendo o autor já constituído novo mandatário. 
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 556/21.4BEAVR
Ação Administrativa – Condenação à prática de ato administrativo devido;
Autor: Maria Gorete Afonso Claro;
Réu: Município de Espinho e Octávio Fernandes de Pinho;
A Autora intentou contra o Município e contra Octávio Fernandes de Pinho a presente ação administrativa, por entender que 
não foi praticado um ato administrativo de embargo de obra. Em consequência, a Autora pede a condenação do Município no 
pagamento da quantia de €6.000,00 (seis mil euros) em sede de responsabilidade civil, nomeadamente em razão da devas-
sa /violação da privacidade/servidão de vistas, emissão de fumos e cheiros, passagem forçada e invasão do espaço aéreo. 
Peticiona ainda a condenação do Município no pagamento de uma indemnização, no valor de €4.000,00 (quatro mil euros), a 
título de danos morais, bem como na condenação da demolição da obra ilegal. Citado, o Município apresentou contestação. O 
Réu Octávio Fernandes de Pinho também apresentou contestação. Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO – SANTA MARIA DA FEIRA

PROC. 834/21.2T8VFR
Ação Declarativa de Processo Comum;
Autora: Freguesia de Silvalde;
Réu: Município de Espinho;
A Autora intentou a presente ação declarativa, sob a forma de processo comum, contra o Município de Espinho, peticionando 
o reconhecimento do direito de propriedade da Autora sobre o prédio urbano descrito sob o artigo 1911/20040914, na Con-
servatória do Registo Predial de Espinho, designado como Escola da Seara, correspondente a terreno e oito lotes, bem como 
a condenação do Réu a abster-se de utilizar a propriedade e os lotes em questão. A Autora peticiona ainda, caso seja reco-
nhecida a propriedade ou a transferência de património para o Réu, a condenação deste no pagamento à Autora de um valor 
indemnizatório correspondente a essa transferência, valor esse a ser fixado através de prova pericial a realizar e pelo valor 
de mercado da propriedade no momento da transferência de propriedade. O Município apresentou contestação e deduziu 
pedido reconvencional. As partes foram notificadas para se pronunciarem quanto à intenção do Tribunal Judicial da Comarca 
de Aveiro – Santa Maria da Feira de se declarar incompetente em razão da matéria, isto porque se entende que, tendo em 
conta a natureza das partes, o que está em causa é a apreciação de normas de natureza público-administrativa e, portanto, 
da competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais, nos termos do artigo 4º, n.º 1, alíneas b) e f), da Lei n.º 13/2002, 
de 19 de fevereiro, com a redação decorrente da Lei n.º 114/2019, de 12 de setembro. O Município não tinha nada a opor 
e a Autora pronunciou-se opondo-se à intenção do Tribunal. Foi proferida sentença nos termos da qual o Tribunal se julgou 
incompetente em razão da matéria. O Município apresentou nota discriminativa e justificativa de custas de parte. 
Aguarda a remessa da conta de custas.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

PROCESSO Nº 3411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.
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PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua resposta escrita.

PROC. N.º 00255/2019
Agência Portuguesa do Ambiente – APA;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua defesa escrita e já se procedeu à 
inquirição das testemunhas arroladas pelo Município.
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PROCESSOS-CRIME

PROCESSO N.º 976/19.4PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – DIAP Espinho;
O Município foi notificado da acusação, tendo requerido a sua 
constituição como assistente e deduzido pedido de indemniza-
ção civil. Realizou-se audiência de julgamento, tendo sido pro-
ferida sentença que condenou os arguidos por furto qualificado 
na forma tentada, bem como no pagamento solidário do pedido 
de indemnização civil no valor de € 8.553,50.

PROCEDIMENTOS/PROCESSOS VÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Aveiro;

PROCESSO Nº 11/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronún-
cia.

Processo nº 54/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronún-
cia.

Processo nº 54/2019;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronún-
cia quanto à denúncia anónima registada com o n.º 1121/18.



// PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES

ACTUALIZADA EM 31 DE JANEIRO ‘22



. PRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES

REUNIÕES PRESENCIAIS

- Comissão Municipal de Proteção Civil;

- Diretor da Segurança Social de Aveiro;

- ADCE;

- Banda de Espinho;

- Os Tigres;

- Liga dos Amigos do Hospital de Espinho;

- SUMA;

- Santa Casa da Misericórdia de Espinho;

- Rancho Folclórico S. Tiago de Silvalde;

- Associação Municípios Terras de Santa Maria;

- Área Metropolitana do Porto;

- Banda União Musical Paramense;

- Direito de Oposição – PSD, BE, CDU, PAN;

- Diretora Regional do IEFP;

- Federação Nacional dos Bares de Praia;

- Associação o Mar é Nosso;

- Casa do FC Porto de Espinho;

- Presidentes de Junta de Freguesia;

- Safetynor;

- Organização do Festival de Marionetas;

- PEMI;

- Secretária de Estado da Habitação;

- CCDR-N;

- Rancho Regional Recordar É Viver de Paramos;

- Fabriqueira de Paramos;

- AFPCE;

- Cerci Espinho;

- Asso. Nacional Árbitros Voleibol;

- Organização FEST;

- Federação Portuguesa de Voleibol;

- Aero Clube Costa Verde;

- Hotel Praia Golf;

- CTT;

- Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal;

- Conselho Administração LIPOR;

- Conselho Regional CCDR-N;

- Fórum Oceano;

- STAL;

- ABB;

- Secretário de Estado do Planeamento;

- Tapeçarias Ferreira de Sá;

- Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;

- Sindicato dos Professores do Norte;

- Padre Artur  - Paróquia de Espinho;

- Espinho XXi;

- Comissão Festas S. João da Praia de Paramos;

- Amigos da Ribeira do Mocho;

- E-Redes;

- Conselho de Administração da Energaia;

- ARS Norte;

- AE Manuel Laranjeira;

- Clube de Ténis de Espinho;

- Centro Social de Silvalde;

- Tuna de Anta;

- ADRITEM;

- Representante de Taiwan em Portugal;

- Autoridade de Gestão do POR Norte;

- Projeto Escola de Segundas Oportunidades;

- Festivais de Espinho – FIME, FEST e CINANIMA;

- Agência Portuguesa do Ambiente;

- Patinhas sem Lar.
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ATENDIMENTOS MUNICIPES
- Agendado e Livre.

OBRAS E VISITAS

- Feira de Espinho;

- Regimento de Engenharia Nº 3;

- Piscina Municipal;

- Secretaria de Estado da Habitação;

- Gala AFPCE;

- DGEstE;

- Escola de Surf de Paramos- Visita à Praia de Paramos - Equipa Técnica APA.
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