
 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 1 / 6 

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 

 
 

ATA N.º 02/2021 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E CINCO DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM.  ----------------------------------------------------------  

 ----- Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e um reuniu-se, em 

reunião ordinária por videoconferência, 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. -----------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 6/2021: Aprovação da ata nº 1/2021 de 11 de janeiro: Em 

virtude da ata n.º 1/2021 de 11 de janeiro 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 7/2021: Atribuição de Fundos de Maneio para o ano 2021: 

Presente a informação n.º 136/2021 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 deliberou, por maioria e 3 votos contra dos 

Vereadores do PS, aprovar os Fundos de Maneio para o período compreendido entre 

01/01/2021 a 31/12/2021. ----------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 08/2021: Medidas excecionais de proteção civil – ratificação 

do despacho n.º 3/2021: Presente a informação n.º 102/2021 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 arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
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unanimidade, ratificar o Despacho n.º 3/2021, exarado a 13/1/2021, 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 atual 

redação. -------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----- Deliberação Nº 09/2021: Medidas de apoio no âmbito da pandemia por 

Covid-19: Presente a informação n.º 150/2021 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, aprovar as seguintes medidas de apoio: Apoio ao comércio ON LINE, 

através de uma parceria com os CTT para entrega de encomendas ao domicílio. Redução 

da taxa fixa de consumo de água, saneamento e RSU em 50% até 31 de janeiro de 2021, 

para estabelecimentos e empresas que obedeçam aos critérios já sinalizados pelo governo, 

de acordo com os respetivos códigos CAE; Isenção de taxas de licenciamento de 

esplanadas até ao final de 2021, desde que estejam devidamente licenciadas pelas 

entidades competentes; Isenção, em 100%, da obrigação de pagamento das taxas 

relativas à feira semanal, para os feirantes não integrados no sector agroalimentar, 

durante o período de confinamento, decretado pelo Governo, através do Decreto n.º 3-

A/2021, de 14 de janeiro, no seguimento do Decreto do Presidente da República n.º 6-

B/2021, de 13 de janeiro e da Resolução da Assembleia da República n.º 1-B/2021, da 

mesma data; Isenção, em 50%, da obrigação de pagamento das taxas relativas à feira 

semanal, para os feirantes integrados no sector agroalimentar, durante o período de 

confinamento, decretado pelo Governo, através do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, 

no seguimento do Decreto do Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro e da 

Resolução da Assembleia da República n.º 1-B/2021, da mesma data. O Vereador do PS, 

Miguel Reis, declarou que as medidas eram manifestamente insuficientes para os tempos 

que vivemos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 10/2021: Processos de contraordenação 2019 - ocupação do 

espaço público com esplanadas - proposta de comutação de coima em 

admoestação: Presente a informação n.º 151/2021 do Executivo Municipal, sobre o 

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

ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar que as 

coimas a aplicar aos processos 40/CO/2019, 50/CO/2019, 55/CO/2019, 56/CO/2019, 



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 3 / 6 

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 

 
 

57/CO/2019, 62/CO/2019, 65/CO/2019, 66/CO/2019, 68/CO/2019, 70/CO/2019 e 

71/CO/2019 sejam comutadas e, a título excecional, seja aplicada admoestação.  ----------  

 ----- Deliberação Nº 11/2021: Pedido de reconhecimento de empreendimento com 

interesse público estratégico: Presente a informação n.º 152/2021 da Divisão de Obras 

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

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos 

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

abstenção dos Vereadores do PS, que seja reconhecido à presente operação interesse 

público estratégico e que seja submetida ao procedimento de discussão pública em moldes 

idênticos aos estabelecidos legalmente para os planos de pormenor, devendo após a sua 

conclusão, a Câmara Municipal ponderar e divulgar os respetivos resultados e, se for caso 

disso, alterar o sentido da sua decisão e ou reconfigurar o teor da proposta a apresentar à 

Assembleia Municipal. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores do partido socialista vêm declarar que não foram apresentados os 

elementos essenciais para a correta avaliação deste pedido de interesse estratégico que 

uma empresa privada vem a solicitar em terrenos cuja propriedade não parece estar ainda 

devidamente definida o que coloca, em termos legais toda uma série de questões que 

deveriam estar já esclarecidas nestes estudos. Por outro lado, os documentos apresentados 

referem a existência de aprovações por parte de outras entidades, como a CCDRN e a APA, 

mas na realidade devido à ausência destes relatórios, não nos é possível verificar a sua 

veracidade nem os termos ou exigências desses pareceres e que nos leva a lamentar que 

um assunto desta natureza venha a reunião de camara de um modo incompleto e sem 

informação relevante para decisão e votação. Contudo, e apesar desta falhas 

desnecessárias e incompreensíveis, os vereadores do PS são defensores da necessidade de 

investimento no concelho e apoiam claramente processo de criação de emprego e de 

dinamização urbana que possa inverter o atual estado de declínio social e humano do 

concelho que Espinho atravessa. Contudo é da opinião que o necessário desenvolvimento 

que urge realizar em Espinho, não pode ser feito de qualquer forma e sem critérios de 

qualidade, exigência e de respeito pela tradição e identidade que Espinho possui. O que foi 

hoje apresentado, não é a nosso ver uma solução urbanística fundamentada e consistente, 

possui diversos atropelos legais que importa resolver onde a questão mais pertinente se 

prende com as questões de morfologia urbana, processo de gentrificação e de falta de uma 
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visão global dos impactos que esta intervenção possa criar no desenho urbano do concelho. 

Nada destes aspetos estão aqui vertidos pelo que não parece ser possível garantir à partida 

o estatuto solicitado. Por esta via e entendendo à urgência de investimento local, à 

necessidade de desenvolver a expansão a sul, tal como o nosso programa eleitoral 

defendia, exatamente nesta área da cidade, com um plano de pormenor com outra 

densidade e mais amigável para a freguesia de Silvalde e mais consistente quanto ao 

tipo/programa de construção a edificar, somos por isso favoráveis à necessidade de 

crescimento e de investimento nesta área de cidade. O facto de não concordarmos com a 

ideia de ocupação e de excessiva volumetria proposta neste estudo leva-nos a 

compreender que importa colocar à discussão publica e desse modo compreender as 

dinâmicas associadas a todo este processo que se espera com toda a responsabilidade e 

com o cumprimento de todas as normas legais em vigor e o respeito pela identidade 

arquitetónica e urbanística que a Câmara Municipal de Espinho deve exigir e garantir às 

gerações futuras. Atendendo a todos estes fatores, da necessidade de investimento no 

concelho e da claro repudio pelo modelo incipientemente apresentado, com falta de 

elementos que sabemos essenciais para o processo de avaliação, os vereadores do Partido 

socialista vêm manifestar o sentido de voto da abstenção de modo a dar a possibilidade de 

se corrigirem esclarecerem todas as duvidas que não estão aqui esclarecidas.”. Os eleitos 

do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Tendo sido apresentado na Divisão 

de Obras Particulares e Licenciamentos um pedido de informação prévia para a realização 

de uma operação urbanística e construtiva que abrange a zona sul da Cidade, mais 

propriamente o limite norte da freguesia de Silvalde, que se encontra devoluto e em total 

estado de ruína, entende-se que esta operação constitui um beneficio para o Concelho e 

uma oportunidade a não perder para o seu desenvolvimento económico e social, pelo que 

se procedeu à sua análise pelos serviços técnicos do Município, de acordo com os 

instrumentos de gestão territorial, incluindo as necessárias consultas às Entidades 

territorialmente competentes e cujos pareceres se encontram disponíveis no processo. 

Sabe-se que o crescimento urbano tem o seu potencial instalado naquela zona do 

Concelho, zona essa que tem uma morfologia e dinâmica de mobilidade completamente 

diferente, condicionada inclusive pelo atravessamento da Linha do Vouga, o que potencia o 

desenvolvimento de uma nova centralidade com novas volumetrias e orgânicas de espaços 

de fruição publica e constitui um importante investimento para o desenvolvimento do 

Concelho. Considerando a constituição dos vários lotes que compõem o estudo e o pedido 
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de enquadramento em empreendimento de interesse estratégico, devidamente 

fundamentado de acordo com o artigo 92 e 93 do PDME, o Presidente e Vereadores do PSD 

votaram favoravelmente o ponto 6 - Pedido de Reconhecimento de Empreendimento com 

interesse estratégico, da reunião de Câmara de 25/01/2021, de modo a que seja 

reconhecido à operação o interesse público estratégico e que seja submetida ao 

procedimento de discussão pública em moldes idênticos aos estabelecidos legalmente para 

os planos de pormenor, devendo após a sua conclusão, a Câmara Municipal ponderar e 

divulgar os respetivos resultados e, se for caso disso, alterar o sentido da sua decisão e ou 

reconfigurar o teor da proposta a apresentar à Assembleia Municipal. O Presidente e 

Vereadores do PSD, consideram de extrema relevância a presente proposta de 

investimento, não podendo deixar passar a oportunidade de trazer para o Concelho tão 

importante operação de reabilitação urbana, com uma importante criação de emprego, 

durante e depois da realização do investimento, contribuindo assim para o 

desenvolvimento económico e social do mesmo.” ----------------------------------------------  

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

janeiro 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). Um milhão cento e sessenta e um mil cento e trinta e um euros 

e cinquenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Novecentos e noventa e 

um mil setecentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos. A Câmara foi ainda 

informada que, até ao dia 15 de janeiro do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de trinta e três milhões oitocentos e oitenta e oito mil cento e cinquenta e três euros 

e um cêntimo, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dois mil e 

setenta e nove euros e sessenta 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. 

 ----- 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. --------------------------------  



 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 6 / 6 

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 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 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo que a 

subscreveu. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica ___________________________ 

 


