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ATA N.º 8/2020 

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

DOIS MIL E VINTE.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e vinte reuniu-se, em reunião ordinária 

por teleconferência, a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a participação dos Senhores 

Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo 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 PS apresentaram a seguinte proposta: “Enquanto vereador da CME, 

venho neste período antes da ordem do dia colocar algumas questões à Câmara, que 

correspondem a uma chamada de atenção ao Sr. Presidente perante as declarações e 

tomadas de posição que tem vindo a tornar público enquanto Câmara e que tem o carácter 

abusivo porque não corresponde ao que a Câmara tem deliberado nem expressa o sentido 

dos Espinhenses. Ou seja, fala por si e não pela Câmara. Os Espinhenses, mais do que 

preocupados com a procura de um palco político e dos holofotes da comunicação social do 

seu presidente, precisam que esta Câmara, venha defender o interesse público e nunca, tal 

como tem acontecido de um presidente ausente, que não dá a cara, nem dá qualquer 

ajuda, cuja primeira medida foi, tão-somente, suspender as reuniões de Câmara por tempo 

indeterminado conforme Edital que publicou. É constrangedor ver o que outras Câmaras 

estão a fazer, e as medidas que tomam, se compararmos com as de Espinho que se tem 

aproveitado da situação que vivemos, apenas para fazerem vídeos fracos, amadores, sem 

ideias e tentando propagandear a imagem dos vereadores alterada com a imagem do 

vírus, num puro mau gosto, apressado e sobretudo enganador onde não se sabe qual 

daqueles é o verdadeiro vírus que põe em perigo os Espinhenses. Sabíamos que este 

executivo não tinha capacidade de trabalho, para fazer nada de relevante por Espinho, 

desde que tomou posse sempre se refugiou em desculpas para as suas ineficácias e 

sempre foi “tapando o sol com a peneira”, lamentando-se com tudo... Prometeu mas não 
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fez nada, até hoje! Ora porque tinha oposição e era preciso bater-lhes; ora porque tem 

orçamento mas não tem meios; ora tem projeto mas estão mal feitos, têm erros; ora 

porque não têm quem os apoie, ora nem o próprio partido os apoia, ora porque o tempo 

está bom e o melhor é fazer festas e sobretudo o que temos visto é o completo desgoverno 

do nosso concelho. Espinho degrada-se humanamente, economicamente, comercialmente a 

olhos vistos e, mais rapidamente que a degradação social que se vive e se conhece, é o 

abandono das pessoas, deixadas à sua sorte, algumas a dormir nas ruas onde a Câmara 

tem a obrigação de andar… e não de se esconder em casa para comunicar pelos jornais ou 

redes sociais. Mesmo quando há estes insustentáveis e vergonhosos aluimentos de ruas 

que engolem camiões a Câmara nada faz, a não ser fazer de conta que faz alguma coisa e 

que é desta que vamos ter o saneamento resolvido e este, como outros dramas mantêm-

se continuamente. Em muitos governos há ministros que se demitiram por menos… aqui 

nada acontece… ninguém, nenhum vereador com pelouro atribuído assume qualquer 

responsabilidade nem culpa. Nem um exercício de consciência? O que estão aqui a fazer? 

Pergunto? A brincar aos políticos e às Câmaras? Sem saber do que a população precisa e 

sem conseguirem resolver nada a que se propuseram? Meus senhores, isto não é uma 

comissão de festas e nem uma comissão de finalistas e esta Câmara é o que mais se 

assemelha… uma brincadeira de crianças sem responsabilidade. A fazer de conta, mas 

nada sabem fazer, que se veja pelo menos. Mas, e por sabermos que o executivo desta 

Câmara não tinha capacidade, para resolver esta situação dramática que vivemos, onde 

tudo está a ceder e sem liderança, humildemente nos oferecemos - os restantes 

vereadores não executivos, como dizem, da oposição – para contribuirmos com o nosso 

tempo, dedicação e conhecimento para ajudarmos, em unidade e de um modo gratuito 

sem qualquer vencimento para, graciosamente assumirmos funções executivas e assim 

ajudarmos este Executivo a implementar medidas que entendam serem necessárias 

realizar com caracter de urgência e de modo a cuidar de toda a população de Espinho. O 

orgulho, o medo, a resposta sem pensar, a visão pequena e torpe do Sr. presidente levou-

o a recusar tal oferta que nós, vereadores do PS colocamos à sua disposição e, ao fazê-lo, 

estávamos a colocar à ordem de todos os Espinhenses, tal disponibilidade, o nosso saber e 

sobretudo a capacidade de trabalho que, naturalmente, traria melhores resultados para 

Espinho. Não querer aceitar ajuda, não ter aceitado a mão e a força de trabalho que nós, 

vereadores do Partido Socialista, oferecemos à Câmara e que este executivo, rejeitou e 

“recusou liminarmente”... É um facto que ficará para a História de Espinho. Um facto negro 
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e triste, que este executivo, esta sua presidência deixará como um dos piores presidentes 

que este concelho já teve. Por isso quero que fique claro o seguinte para que a Câmara 

tome medidas: 1- Hoje há FOME em Espinho Sr. presidente da Câmara e há pessoas a 

sofrerem como nunca houve. Todos os dias aumenta o número de pedidos de famílias para 

acesso a refeições gratuitas da paróquia e outras associações. É urgente agir, não apenas 

dizer os números, mas atuar com medidas sérias e não politiquices ou vídeos para 

entreter. 2- O Comércio está em falência técnica e o que se vê são discursos vagos, sem 

um qualquer medida que se veja útil, nem, sequer um gabinete de crise e de apoio foi 

criado, nem sequer se pode contactar a Câmara para a resolução de um problema de uma 

loja, de um comerciante, de uma empresa, de um cidadão que tenha um problema para 

resolver. Onde está a Câmara? A fazer vídeos para o facebook? A mandar convites para 

reuniões com associações sem ter uma ideia ou linha estratégica para fomento do 

comércio? Mais do que convites para o chá, diríamos que é preciso ajudar o comércio e a 

restauração em Espinho com medidas responsáveis e adequadas a esta realidade que se 

degradou substancialmente. 3-As Escolas estão sem capacidade em dar resposta aos pais e 

alunos que pouco sabem de Internet e de aulas online, onde a solução não pode ser pedir 

os restos dos outros para alimentar os pobres. É vergonhoso o que foi pedido pela Câmara 

que, em vez de retirar dinheiro das futuras “Ludmilas” e do esbanjamento de réveillons de 

verão que se fartaram de gastar e tem prevista continuar… fazerem de modo diferente e 

anularem estas despesas para ajudarem quem precisa, comprando computadores ou 

alugando-os, mesmo aos amigos, para ajudarem os alunos mais carenciadas que hoje 

precisam de um Câmara com rosto humano. 4- As Famílias estão em sofrimento, gastam 

água e taxas de lixo que não têm dinheiro para pagar, o emprego está em perigo e 

quantas empregadas domésticas e empregados de mesa, de restaurantes, cafés, comércios 

e de espaços de turismo estão sem trabalho, quantos com problemas de saúde mental 

agravada, com idosos em casa e sem o executivo saber quantos são, nem onde estão, nem 

o que precisam ou seja,… temos uma Câmara que não sabe o que fazer nem como ajudar. 

É, a nossos ver, preciso tratar destas pessoas, psicologicamente, economicamente, e com 

urgência. São Espinhenses que precisam de uma Câmara em Espinho e não de um 

executivo a tentar fugir de Espinho. 5- Também as Associações Desportivas, que 

infelizmente, apenas viram apoiadas com dinheiro… como se o problema fosse dinheiro. O 

problema é sério e precisa de medidas de acompanhamento especiais e de profundo 

conhecimento para quando voltar a ser possível iniciar as atividades. Mas nada está a ser 
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pensado e nada está a ser feito… a Câmara navega à vista e depois queixa-se de tudo e de 

todos … mas não faz o trabalho de casa, entrega cheques e faz protocolos de cedência… 

paliativos num momento de cuidados intensivos. 6- Depois, as grandes e pequenas Obras 

estão paradas por erros de projeto e por não existirem soluções técnicas credíveis e 

economicamente viáveis. Alguém tem de se dedicar a estas obras com olhos de ver sob 

pena de ficarem definitivamente assim ou do endividamento ser cada vez maior e 

insustentável com é hoje. É o caso do Recafe, que a União Europeia, mais dia, menos dia 

irá exigir responsabilidades à Câmara, a este executivo e, mais grave, tal como devem 

saber, responsabilidades pessoais a cada um de vós que têm assinado de cruz muitos 

destes erros e omissões como se o dinheiro e a obra fosse vossa - mas como sabemos não 

é - e por isso vão precisar de muitas horas de trabalho a recolher e analisar documentos 

para que esta e as outras obras se façam, se esclareçam e se justifiquem de um modo 

transparente e sério, chegando a bom porto como todos desejaríamos. Mas sabemos que 

não foi assim e não será assim, para infelicidade de todos os Espinhenses. 7- E, por fim, o 

Orçamento da Câmara em festas e festinhas para este ano estão previstos vários milhões e 

pergunto apenas se não aceitam a sugestão de retificar o Orçamento (como já tínhamos 

sugerido aquando da sua aprovação) para utilizar esse dinheiro no apoio social, no apoio às 

crianças que têm de aprender, aos desempregados, comércios, restauração e turismo, às 

famílias e aos idosos que hoje tanto precisam, em vez das Ludmilas, dos gastos em cidades 

encantadas, em viagens ao Dubai, em gastos de hotéis na Alemanha, em DJs de 

conveniência, em Festivais de amigos com financiamento duvidoso, enfim… em gastos de 

dinheiro que agora faz muita falta para matar a fome, dar saúde e até ajudar a dar casas 

às pessoas, aos Espinhenses sem trabalho que hoje, cada vez mais, conhecemos. Por isso, 

caros vereadores, é tempo de todos acordarem e não brincarem com o cargo para que 

foram eleitos … não precisam, nem querem qualquer ajuda nem minha, nem nossa... Muito 

bem, conseguem fazer tudo sozinhos. Têm noção da reunião de Câmara apenas para 

darem informações e cumprirem formalidades; por mim coloquei-me já à disposição para 

me entregar de corpo e alma nesta Câmara e sabe Deus com que sacrifício o faria, ter de 

lidar com a arrogância, a prepotência e muita má educação de um presidente que não tem 

competência para o cargo, mas que atendendo à situação e à urgência de trabalho que 

Espinho vive, estaríamos disponíveis em contribuir para uma Câmara de Unidade Municipal. 

Estou por isso de consciência tranquila, disponibilizei-me e quis contribuir... Dando-me a 

uma causa maior – a necessidade de resolver problemas urgentes e excecionais de Espinho 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 5 / 9 

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 

 
 

e dos Espinhenses que sofrem. Foi-nos dito, que não somos precisos, nem necessários e, 

em consequência disso e de modo a não perturbar a ação do executivo, decidimos 

colocarmo-nos de fora de qualquer decisão relativamente às opções do executivo neste 

período de emergência que vivemos e assim nos desvinculamos das decisões que esta 

Câmara assumir. Estando, no entanto, sempre atentos ao processo e dispostos a assumir a 

liderança que importa assumir de modo a ultrapassarmos esta crise, assumindo-nos como 

uma voz ativa de todos aqueles que não a têm, e por todos aqueles que precisam de ajuda 

e de humanidade em Espinho. A bem de Espinho e de todos os Espinhenses. Nuno Lacerda 

Lopes, Professor Doutor Arquiteto 20 Abril 2020” ----------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 66/2020: Aprovação da ata n.º 7/2020 de 6 de abril: Em 

virtude da ata n.º 7/2020 de 6 de abril 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 67/2020: Documentos de Prestação de Contas 2019: Presente 

a informação n.º 666/2020 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, 

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

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com os votos contra dos 

Vereadores do PS, aprovar os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano 

financeiro de 2019, 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 2019, no montante de 

– 1.973.412,49 euros (um milhão novecentos e setenta e três mil, quatrocentos e doze 

euros e quarenta 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 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 6 / 9 

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 

 
 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista, votam contra a proposta 

de aprovação dos documentos de Prestação de Contas 2019; na medida em que estes não 

espelham as vontades expressas no orçamento que a Câmara aprovou e, por outro lado, 

porque retrata uma gestão de caracter ruinoso para o município, assente em agravamento 

da divida e revelando uma estratégia politica onde mais do que procurar defender o 

bemestar da população, investindo corretamente meios e valores de modo a obter 

melhorias visíveis e constantes para a população, evidenciam uma política de aumento de 

despesa pública sem conseguir apresentar ideias nem valores para o urgente e necessário 

aumento da receita. Há neste documento toda uma série de desajustes contabilísticos que 

importaria esclarecer contudo, e tal como é apanágio deste executivo, não há qualquer 

esclarecimento adicional, nem a procura, de um modo transparente e com a devida 

antecedência, apresentar estes documentos para análise e atempada apreciação. Da 

análise realizada, este documento carece de rigor e de articulação com as propostas 

iniciais, onde se compreende o excesso de gastos em aquisições de caracter eventual, 

festivo e onde os aspetos de infraestruturas, de apoio social, de investimento em 

habitação, de procura de captação de investidores e de desenvolvimento comercial, 

industrial e/ou de serviços por forma a criar emprego à população… nada se consegue 

retirar destas páginas que apenas desenham um quadro pouco favorável para os 

Espinhenses que hoje sofrem, cada vez mais, devido aos resultados destes gastos 

excessivos que estes documentos revelam. Para além destes aspetos, a não certificação 

destas contas através de ROC certificado e semestralmente auditadas, leva-nos a votar 

contra este documento, relevando qualquer responsabilidade criminal sobre a aprovação da 

mesma.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 68/2020: Voto de Pesar: A Câmara Municipal, sob proposta do 

seu Presidente, deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte voto de pesar: “A morte de 

Vladimiro de Castro Brandão, aos 84 anos, deixa um enorme vazio no desporto português 

e em particular em Espinho, cidade, que o viu crescer como homem e como desportista de 

elevado mérito e galhardia. É por todos considerado uma das principais referências do 

desporto local e uma das grandes figuras do seu clube do coração, a Associação Académica 

de Espinho. Pelo seu ecletismo, Vladimiro Brandão foi um exemplo e uma referência para 

várias gerações de jovens espinhenses, sobretudo no Hóquei em Patins, como atleta e 

como treinador. Em vida teve o reconhecimento merecido do Município de Espinho que lhe 
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atribuiu a Medalha de Honra da Cidade e o título de Cidadão de Espinho. A Câmara 

Municipal de Espinho endereça à sua família sentidas condolências e aprova em reunião de 

Câmara um voto de pesar em memória de Vladimiro de Castro Brandão. --------------------  

 ----- Deliberação Nº 69/2020: Material de proteção individual disponibilizado às 

instituições do concelho no âmbito da pandemia COVID-19: Presente a informação 

n.º 675/2020 do Executivo Municipal sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata (em arquivo). Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou ratificar a entrega do material de proteção individual 

disponibilizado pelos Serviços Municipais de Proteção Civil de Espinho às instituições do 

concelho no âmbito da pandemia COVID-19.  --------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 70/2020: Pandemia COVID 19 - Manutenção das Medidas - 

Estado De Emergência - Ratificação de Despacho: Presente a informação n.º 

665/2020 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em 

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 13/2020, datado de 

09/04/2020, do Sr. Presidente da Câmara, 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. ---------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 71/2020: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do 

Sporting Clube de Espinho para a Época de 2019/2020: Presente a informação n.º 

669/2020 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 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, aprovar a presente minuta e celebrar com o 

Sporting Clube de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do 

Sporting Clube de Espinho para a Época de 2019/2020”. --------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 72/2020: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da 

Associação Académica de Espinho na Época de 2019/2020: Presente a informação 

n.º 670/2020 da Divisão de Desporto sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
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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, aprovar a presente minuta e celebrar com a 

Associação Académica de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da 

Associação Académica de Espinho na Época de 2019/2020”.  ---------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 73/2020: Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do N.G.D. 

Novasemente Grupo Desportivo para a Época de 2019/2020: Presente a informação 

n.º 671/2020 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 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, aprovar a presente minuta e celebrar com o 

N.G.D. Novasemente Grupo Desportivo o referido “Protocolo de Apoio à Atividade 

Desportiva do N.G.D. Novasemente Grupo Desportivo para a Época de 2019/2020”. --------  

 ----- Resumo diário da tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 15 de 

abril 2020 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o 

saldo da gerência de 2019 no valor novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e 

sessenta euros e setenta e oito cêntimos). Dois milhões quinhentos e setenta e sete mil 

quinhentos e onze euros e quarenta e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um 

milhão e setenta e três mil trezentos e noventa e sete euros e sessenta e seis cêntimos. A 

Câmara foi ainda informada que, até ao dia 15 de abril do corrente ano foram 

cabimentadas despesas no valor de quarenta e oito milhões quinhentos e noventa e quatro 

mil trezentos e vinte euros e quarenta e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 

até ao mesmo dia no valor de quatro milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil 

quinhentos e dezassete euros e sessenta e seis cêntimos. -------------------------------------  

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

conhecimento das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe estão 

confiadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----- 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 ___________________________ 

 


