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ATA N.º 8/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OITO DE ABRIL DE 

DOIS MIL E DEZANOVE.  -------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de Espinho e 

no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob 

a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a 

presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de 

Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes e 

Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado por motivo justificado, o Sr. Vereador 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 63/2019: Aprovação da ata n.º 7/2019 de 25 de março: Em 

virtude da ata n.º 7/2019 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 25 de março ter 

sido entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo das sua prévia aprovação sob a 

forma de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 

a sua aprovação com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do 

PS. Participaram na votação apenas os membros do órgão executivo que estiveram 

presentes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. Os Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista 

protestaram no sentido de ser corrigida e uniformizada a nomeação dos vereadores desta 

Câmara no sentido de não existirem nas atas nomes diferentes para o mesmo vereador, 

dando origem a alguma confusão numa futura leitura das mesmas. Nesse sentido 

apresentamos esta declaração de voto para que fique registada a necessidade de rigor das 

respetivas atas. E uma vez que tal não acontece o sentido de voto é de Abstenção tendo 

por base esta declaração de voto.” --------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 64/2019: Documentos de Prestação de Contas do Ano 2018: 

Presente a informação n.º 703/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

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

PSD e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar os Documentos de Prestação de 

Contas relativos ao ano financeiro de 2018, assim como o Inventário de Bens, Direitos e 

Obrigações Patrimoniais do Município e respetiva avaliação, nos termos da alínea i) do n.º 

1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. O resultado líquido do exercício 

de 2018, no montante de – 2 862 241,69 euros (dois milhões oitocentos e sessenta e dois 

mil duzentos e quarenta e um euros e sessenta e nove cêntimos negativos) seja 

transferido para a conta 59 – Resultados Transitados, de acordo com o estipulado no n.º 

2.7.3 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro. Mais deliberou a Câmara submeter os 

presentes documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para os efeitos 

previstos na alínea l) do n.º 2 do artigo n.º 25 da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro. Os 

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

Partido Socialista, votam unanimemente CONTRA a aprovação dos documentos 

apresentados a esta Câmara tendo em conta que este documento não apresenta uma 

caraterização fidedigna da situação financeira do município na medida em que, o que se 

apresenta como atividade é de caracter publicitário e panfletário e não corresponde à 

realidade dos factos que a população vive. A falta de medidas políticas estruturantes e de 

projetos e obras essenciais para a resolução dos verdadeiros problemas do concelho é 

notória. O nível de desinvestimento em programas fundamentais para a fixação de 

população, tratamento de infraestruturas como a água, saneamento, redes de 

abastecimento público e espaço público é visível e preocupante. O carácter de programa 

eleitoral assente em promessas futuras que o relatório dá conta com imagens passadas e 

sessões de promoção pública, revelam bem o carácter pouco rigoroso do documento 

apresentado para análise com erros e sem garantias de que estes valores apresentados 

sejam de facto os valores a considerar. O que este Relatório nos revela é - que pouco ou 

nada se fez pelo concelho - e pouco ou nada se fará no futuro devido à progressiva 

necessidade do recurso ao endividamento da Câmara para a execução de qualquer projeto 

ou atividade, dado que este executivo, não tem capacidade de atração de investidores nem 

capacidade de execução de qualquer projeto ou ideia nova para o concelho.”. Os eleitos do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Presidente e Vereadores do Partido 

Social Democrata votaram a favor da Prestação de Contas do ano 2018, considerando que 

estas foram elaboradas com competência, fiabilidade e independência pelos serviços do 
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município, pelo que representam com rigor a situação económica e financeira desta 

autarquia. Em 2018 o Município de Espinho reduziu em 5,72% a sua dívida total, 

cumprindo o limite legal de endividamento com margem positiva absoluta de 9,1 milhões 

de euros e com o prazo médio de pagamento a fornecedores no último trimestre de 12 

dias. O município cumpre todas as regras de equilíbrio orçamental consignadas na Lei. Os 

investimentos em curso e as inúmeras candidaturas comunitárias aprovadas, em execução, 

demonstram uma capacidade inequívoca de apresentar novos projetos para o futuro de 

Espinho. Os níveis de execução orçamental são francamente positivos, dado o volume de 

investimento em curso, a morosidade administrativa e a complexidade das intervenções. 

Verificou-se também uma redução substancial dos impostos municipais, diminuindo assim 

o peso no pagamento dessas taxas junto dos espinhenses.” ----------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 65/2019: Empreitada de “Requalificação do Canal Ferroviário 

do Concelho de Espinho e Estacionamento Subterrâneo – Interface” – Pedido de 

Adiantamento: Presente a informação n.º 704/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, 

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

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

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor dos 

eleitos do PSD e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o pedido de adiantamento 

de 15% do preço de adjudicação dos trabalhos, requerido pelo empreiteiro, no montante 

de € 1.866.724,39, tendo em conta a fundamentação apresentada, que a unidade orgânica 

competente considerou adequada, e o facto de se considerarem cumpridos os requisitos 

exigidos, quer pelo caderno de encargos, quer pelo artigo 292.º do CCP, montante que terá 

de ser totalmente deduzido (amortizado) nos pagamentos a efetuar no ano de 2019. Mais 

deliberou a Câmara Municipal que o adiantamento em apreço fica condicionado à 

prestação, pelo empreiteiro, de uma caução no valor de € 1.866.724,39, através de títulos 

emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução, com cláusula First 

Demand, no prazo de 10 dias após notificação da presente deliberação. Os Vereadores do 

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Este documento merece a nossa maior 

atenção, bem como de todas as entidades envolvidas nesta obra de financiamento 

municipal e de fundos europeus e dada a responsabilidade deste ato que consideramos 

desnecessário e nesse sentido somos a votar CONTRA esta intenção dos vereadores do 

PSD em pagarem antecipadamente trabalhos que deixaram de ter qualquer justificação 
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tendo por facto de que: i) a obra está já há muitos meses em execução; ii) foram já 

Liquidadas várias faturas e autos de medição sem que o adiantamento agora pedido se 

realizasse iii) foram já aprovados pelos Vereadores e Presidente da Câmara do PSD sempre  

com o voto contra dos vereadores do PS, pagamentos de obras a mais sem qualquer 

justificação válida para o efeito, com erros de projeto e de medição conforme consta em 

autos validados pela Câmara; v) Não existirem autos de medição com a respetiva 

subtração de valores de obras a menos que, há data existem e por nós foram referidos 

durante reunião de Câmara; vi) Não estarem devidamente acauteladas e evidenciadas a 

obrigatória defesa do erário público; vii) existirem indícios de se poder estar presente a um 

processo de favorecimento injustificado da empresa em questão cedendo a um pagamento 

cuja aceitação mais parece acerto de contas de favor do que a aceitação de um pedido de 

adiantamento; viii) Não compreendermos qual a motivação que leva a maioria PSD da 

Câmara a solicitar pareceres jurídicos e a querer justificar a vontade de efetuar este 

pagamento de um valor de € 1.866.724,39, escondendo-se atrás da “fundamentação da 

unidade orgânica DOM- que está sob domínio da competência do vereador e do presidente 

em exercício e por fim; ix) porque o mapa de medições em anexo, materiais e 

quantidades, não corresponderem à verdade dos factos. Por tudo isto, e dada a gravidade 

da situação que ainda esta semana a obra sofreu, tendo sido notícia de jornal e de 

televisão pelos piores motivos, e onde se esperava uma proposta de inquérito pelo 

executivo para verificação das responsabilidades perante o acidente que se verificou. E, 

dado que não estão garantidas as condições de segurança exigidas por lei nem são 

cumpridas as elementares regras das boas práticas da construção, numa obra complexa 

onde também a fiscalização parece não atuar no sentido de impor as regras e exigir o 

cumprimento do caderno de encargos e respetivo plano de segurança e saúde em obra, os 

vereadores do Partido Socialista, para além de votarem contra esta situação não 

compreendem como a Câmara quer premiar ainda esta situação, com uma adiantamento 

de 15% do valor de obra, acrescidos dos já aprovados trabalhos a mais e sem a completa 

verificação dos trabalhos a menos, num valor que ultrapassa os 2,1 Milhões de euros e que 

apenas esperamos que este executivo - consciente dos factos - seja e assuma a 

responsabilidade dos mesmos.” Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “O Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata votaram a favor do pedido 

de adiantamento no âmbito do contrato de empreitada do ReCaFE, porque tal está previsto 

contratualmente e porque o pedido cumpre todos os requisitos legais. Não decorrendo 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 5 / 12 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

desta aprovação quaisquer riscos para o Município na medida em que a requerente está 

obrigada à prévia apresentação de garantia bancária.” ----------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 66/2019: Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 

de Espinho e o «FEST - ASSOCIAÇÃO CULTURAL» para utilização de uma loja e de 

uma sala no Fórum de Arte e Cultura de Espinho para a preparação das edições do 

«FEST – FESTIVAL NOVOS REALIZADORES | NOVO CINEMA»: Presente a informação 

n.º 620/2019 da Divisão de Cultura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá 

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

documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o 

considerado na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, 

com a qual concordou, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções 

dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar, com a “FEST - Associação 

Cultural” – ao abrigo da competência prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º e na 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico 

das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido 

«Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o «FEST - ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL» para utilização de uma loja e de uma sala no Fórum de Arte e Cultura de 

Espinho para preparação das edições do «FEST – FESTIVAL NOVOS REALIZADORES | 

NOVO CINEMA», (loja n.º 2, Norte-Exterior, com entrada pela Rua 41, sita no rés-do-chão, 

e sala 131, piso 1, corredor sul), de acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do 

Partido Socialista abstiveram-se no ponto 4, Protocolo de colaboração com o «FEST - 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL» para utilização de uma loja e de uma sala no FACE de Espinho, 

por entendemos que deve existir um regulamento claro que defina criteriosamente as 

regras para atribuição de espaços, não sujeitando as associações, os artistas ou qualquer 

entidade ou instituição a ficarem reféns de qualquer discricionariedade que o executivo 

possa exercer e, deste modo poder favorecer uns e a desfavorecer outros, conforme a 

população refere, sem que o critério de transparência e de avaliação seja tornado publico e 

devidamente compreendido quer pelo coletivo Câmara, quer pelas restantes associações ou 

seja pelos restantes cidadãos de Espinho. A não existência de qualquer estratégia cultural 
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para o Município de Espinho, apenas cedendo avulsamente espaços e alguns subsídios a 

algumas associações tornando-as dependentes e colocando-as ao serviço do executivo, é 

um mau princípio de cultura democrática e de incentivo ao livre pensamento e à livre 

expressão que toda associação cultural deve defender e promover.” -------------------------  

 ----- Deliberação Nº 67/2019: Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 

de Espinho e a Associação Patinhas Sem Lar, Associação de Proteção a animais: 

Presente a informação n.º 649/2019 da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o 

assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, 

tendo presente o considerado na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em 

causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, participar e aprovar o 

“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Patinhas 

Sem Lar, Associação de Proteção a animais”. ---------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 68/2019: Protocolo de Colaboração com a Universidade do 

Porto para participação de jovens apoiados pelo Município de Espinho no âmbito 

do programa Universidade Júnior 2019 – 15.ª edição: Presente a informação n.º 

693/2019 da Divisão de Educação e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar o “Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e 

a Universidade do Porto para participação de jovens apoiados pelo Município no programa 

da Universidade Júnior 2019”, pelo valor base de €1.800,00 (mil e oitocentos euros), não 

sujeito a IVA. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 69/2019: Conversão em definitivo da resolução do 

arrendamento e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de habitação 

social a José Gomes Pereira (e agregado familiar) por incumprimento no 

pagamento da renda mensal desde julho de 2018: Presente a informação n.º 

640/2019 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, bem como o 

documento na mesma referido (em arquivo): Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, 

converter em definitivo e determinar a resolução do arrendamento apoiado e a cessação do 
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respetivo direito de ocupação do fogo de habitação social que se encontra atribuído a José 

Gomes Pereira e respetivo agregado familiar (sito no Bloco 4 da Rua Manuel d’Areia, 

Entrada 6, 1º Direito, em Silvalde, Espinho) ao abrigo e nos termos das disposições 

conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e 

do artigo 66.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho” 

(Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de 

março) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por força da 

remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de 

dezembro, alterada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto), em virtude do 

incumprimento do dever de pagamento da renda desde o mês de julho de 2018, ou seja 

por um período de nove meses consecutivos, situação que torna inexigível ao Município a 

manutenção da atribuição do fogo ao agregado familiar de José Gomes Pereira. Mais 

deliberou a Câmara que, nos termos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º do “Regulamento de 

Habitação Social do Município de Espinho”, devidamente conjugados com o previsto no n.º 

6 do artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (na redação em vigor), seja fixado 

um prazo de noventa (90) dias para desocupação e entrega da habitação, com a 

cominação de que em caso de não cumprimento da obrigação de desocupação e entrega 

voluntária do fogo no prazo fixado para o efeito o Município ordenará e mandará executar o 

despejo administrativo (nos termos dos artigos 66.º e 67.º do “Regulamento de Habitação 

Social do Município de Espinho”, devidamente conjugados com o previsto no artigo 28.º/1 

da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e no artigo 76.º/1 do Decreto-Lei n.º 280/2007, 

de 7 de agosto, ambos na redação em vigor, bem como os demais termos legalmente 

aplicáveis), requisitando, para o efeito, as autoridades policiais competentes. Para tal, foi 

ainda deliberado que em caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de 

desocupação e entrega da habitação, os ocupantes do fogo ficam sujeitos a despejo 

imediato e sem dependência de ação judicial (ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 76.º 

do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto). Os Vereadores do PS apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista, apresentam o sentido 

de voto de abstenção, devido a por um lado a defenderem os valores e princípios de 

funcionamento exigidos pela lei, em que a Câmara deverá fazer cumprir, de modo 

pertinente as regras aprovadas, contudo em nosso entender a mesma Câmara deverá 

desenvolver estratégias de fomento à resolução de problemas sociais, cada vez mais 

graves no concelho, onde o acesso à habitação, ao emprego e à saúde devem exigir da 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 8 / 12 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

Câmara um plano de ação conjunto e não apenas as meras “cessações de arrendamento” 

que como se tem verificado, tendem a aumentar significativamente. Importaria por isso 

conhecer também o numero de situações idênticas ou em curso e qual o critério que se 

tem aplicado em idênticas situações que, apesar de tudo, se resolvem por outras vias que 

os vereadores do PS desconhecem.” ------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 70/2019: Transmissão de titularidade, espaços de venda 

F_12;F_13;F_14 no Mercado Diário: Presente a informação n.º 684/2019 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). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor 

dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, considerar o motivo invocado 

pela requerente, cessação da atividade comercial, como ponderoso e justificativo, 

aprovando a transmissão da concessão para o nome de seu marido, Joaquim Gil Alves 

Oliveira nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 8º do Regulamento do Mercado. Os 

Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido 

Socialista, exercem o sentido de voto de Abstenção; primeiro dado a irrelevância política do 

assunto em questão, mas em segundo lugar devido à importância que um assunto desta 

natureza pode significar na medida em que é urgente considerar a revisão da atribuição e 

captação de lugares de venda bem como, criar estratégias de ação com vista a melhorar as 

condições de venda e de atração deste equipamento. Mais do que aprovar transmissão de 

concessão de lugares seria fundamental aprovar estratégias de apoio aos comerciantes e 

tornar atrativo este mercado que ano após anos vem perdendo capacidade de oferta e 

sobretudo de atualização.” -----------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 71/2019: Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 

de Espinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Espinho para efeitos da atribuição de subsídio para ano civil de 2019: Presente a 

informação n.º 706/2019 da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em 

título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

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

conhecimento e, tendo presente o considerado na informação acima e a proposta de 

minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, com 4 votos a 

favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, participar e aprovar o 
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“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para efeitos da atribuição de subsídio 

para ano civil de 2019” no valor 45.000,00€ (quarenta e cinco mil euros), de acordo com 

os considerados e termos nele fixados. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se porque entendem 

que o atual executivo PSD, utiliza estratégias para criar dependências económica 

financeiras em instituições e entidades locais para oportunamente as condicionar e obrigar 

a defender as suas opções politicas e que este protocolo é mais uma vez exemplo ao exigir 

ações, trabalhos, presenças e realizar promoções muito para além do âmbito e 

competência de uma associação humanitária. A verba de 45.000 euros que a Câmara 

atribui à AHBCE é irrisória para tamanha exigência, quando e se compararmos os valores 

sempre próximos dos máximos para contratação pública de 75.000 euros, atribuídos a 

certas empresas para a realização de eventos sem a dignidade e representatividade que os 

Bombeiros realizam em ações fundamentais para a população e mesmo quando emprestam 

a sua presença em certos eventos de maior impacto que os realizados pelas empresas 

privadas e, incompreensivelmente, acima destes valores. Neste sentido, apenas não 

votamos Contra por compreendermos a necessidade financeira desta associação, mas 

entendemos ser injustificável o valor de € 45.000 que é, aos olhos dos vereadores do 

Partido Socialista, demasiadamente pequeno, para a exigência vertida no protocolo e 

sobretudo se comparada com a facilidade de gasto com empresas privadas para eventos 

sem significado. O critério não é humanitário é apenas de carater empresarial e nessa 

medida o valor devia ser revisto e bastante aumentado.” -------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 72/2019: Atribuição de subsídio ao CINANIMA: Presente a 

informação n.º 695/2019 da Divisão de Cultura e Museologia, sobre o assunto em título, 

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 

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

deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, 

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) ao 

CINANIMA, referente à edição de 2019. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se porque entendem 

que há necessidade de transmissão de verba para este evento, apesar de consideramos 

insuficiente esta verba. È lamentável que um evento desta natureza, história e relevância 
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internacional tenha apenas este subsídio aqui vertido em meros 25.000 euros quando em 

nosso entender este Festival bem como esta associação devia ser devidamente apoiada e 

aumentado significativamente o seu apoio financeiro. Mais se estranha este valor ser tão 

residual se o comparamos com outros valores que a Câmara paga a fornecedores sem 

história, sem ligação à terra, ao concelho e que apenas têm uma ideia de cultura como 

entretenimento sem valor e sem qualidade ou distinção. Como exemplo da incongruência 

de critérios, veja-se o contrato celebrado pela Câmara Municipal, com a empresa que 

desconhecemos: Local Heroes, unipessoal, limitada, com sede em Aradas, Aveiro, assinado 

por intermédio de Carlos Ferreira Martins da Silva, para a realização de um evento 

designado “sem Espinhas” no valor de 69.000 euros acrescido de IVA e que, qualquer 

Associação de Espinho poderia ter sido convidada a realizar ou produzir, como as que 

realizam festivais maiores e mais complexos como o Cinanima, FEST ou FIME, 

seguramente por outros valores. Ou seja, os vereadores não votam Contra, apenas por 

reconhecerem a necessidade financeira para a realização deste evento, contudo não 

concordamos de modo algum com o valor atribuído que é, humilhantemente, 

incongruente.” ------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 73/2019: Atribuição de subsídio ao FEST: Presente a informação 

n.º 696/2019 da Divisão de Cultura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, aprovar a 

atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) ao FEST, 

referente à edição de 2019. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se porque entendem que há 

necessidade de transmissão de verba para este evento, apesar de a consideramos 

insuficiente. Os motivos prendem-se com a justificação apresentada anteriormente e com a 

comparação com outras encomendas de caracter cultural e que a Câmara gasta mais para 

ter bastante menos. Pois deveria apoiar mais, em nosso entender as associações locais 

promotoras de eventos de interesse nacional e internacionais.” -------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 74/2019: Atribuição de subsídio ao Festival Internacional de 

Música de Espinho – FIME: Presente a informação n.º 697/2019 da Divisão de Cultura e 

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer 
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parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do 

PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 

25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) ao Festival Internacional de Música de Espinho, 

referente à edição de 2019. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se porque entendem que há 

necessidade de transmissão de verba para este evento, apesar de a consideramos 

insuficiente. Os motivos prendem-se com a justificação apresentada nos pontos anteriores 

e tem por base a comparação realizada com o pagamento a outras empresas de eventos, 

que a Câmara realiza sem crítica ou avaliação da pertinência e sucesso das mesmas. A 

importância do FIME no contexto do Concelho, no contexto nacional e no contexto 

internacional não podem sequer ser comparada com outras empresas que realizam eventos 

de um modo avulso, sem qualidade, dignidade e cujas verbas pagas por este executivo 

PSD são demasiadamente avultadas. O FIME pauta-se pela qualidade e pela exigência e 

nessa medida a Câmara deveria aumentar substancialmente o valor deste apoio que é 

sempre parco face às necessidades de um festival reconhecido e histórico como é o FIME. -  

 ----- Deliberação Nº 75/2019: Doação de livros à Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva: Presente a informação n.º 698/2019 da Divisão de Cultura e 

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

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 e deliberou, por 

unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades. Os Vereadores do PS apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votam a favor desta 

proposta de aceitação de exemplares à biblioteca e manifestam o reconhecimento e 

agradecimento pela oferta que entendemos ser um gesto digno de partilha e de valor 

coletivo”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 03 de 

abril de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o 

saldo da gerência de 2018 no valor de um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos 

e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos) um milhão seiscentos e quarenta e sete mil e 

sessenta e dois euros e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
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trezentos e dez mil quinhentos e sessenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos. A 

Câmara foi ainda informada que, até ao dia 03 de abril do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor de trinta e dois milhões duzentos e cinquenta e nove mil 

trezentos e trinta e dois euros e vinte e dois cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 

até ao mesmo dia no valor de cinco milhões quatrocentos e setenta e seis mil novecentos e 

nove euros e dois cêntimos. A Câmara tomou conhecimento, não tendo havido qualquer 

intervenção por parte dos presentes. -----------------------------------------------------------  

 ----- Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor Presidente 

disponibilizou-se para dar conhecimento das diligências que efetuou no âmbito das 

competências que lhe estão confiadas. ----------------------------------------------------------  

 ----- Reuniões de Câmara: Foi decidido adiar a reunião de Câmara do dia 22 de abril para 

o dia 23 de abril, pelas 17:00 horas, sendo a mesma pública.---------------------------------  

 ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deliberações tomadas 

na presente reunião, a fim de terem execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 vai ser assinada pelo Senhor 

Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo que a subscreveu. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica,    ___________________________ 

 


