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DESPACHO Nº 11 / 2019 

 

ASSUNTO: Designação de representante do Município de Espinho na CPCJ 

Na sequência do pedido de exoneração de funções apresentado, no passado dia 19 de setembro, pelo 

representante do Municipio na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, António Manuel Pinto de Oliveira 

(eleito local da Assembleia Municipal de Espinho e portador do cartão de cidadão n.º 6172401), torna-se 

necessária a indicação de um novo representante do Município na CPCJ. 

De acordo com o previsto na Lei de proteção de crianças e jovens em perigo (aprovada pela Lei n.º 147/99, de 

1 de setembro; alterada e republicada pela Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, posteriormente alterado pela 

Lei nº 23/2017 de 23 de maio e pela Lei 26/2018, de 5 de julho) a Comissão, na sua modalidade alargada, é 

composta por um representante do município, a indicar pela câmara municipal de entre pessoas com especial 

interesse ou aptidão na área das crianças e jovens em perigo (cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da referida 

Lei). 

Uma vez que nos termos do n.º 2 do artigo 20.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens e Perigo, na sua 

versão consolidada, o representante do Município é, por inerência, membro da comissão restrita, e esta 

funciona em permanência (artigo 22.º/1), afigura-se como urgente a designação de um novo representante do 

Município de Espinho na CPCJ, condição obrigatória para o normal funcionamento desta entidade nos termos da 

lei. 

A cidadã Maria Alexandra Flor de Pinto da Silva Bastos é uma pessoa que tem demonstrado especial interesse e 

aptidão na área das crianças e jovens em perigo, desde logo pela sua experiência de trabalho na CPCJ de 

Espinho. 

Assim, nos termos conjugados do disposto no n.º 2 do artigo 20.º e no n.º 1 do artigo 26.º da Lei de proteção 

de crianças e jovens em perigo na sua versão consolidada e ao abrigo do previsto no artigo 3 do artigo 35.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais; na sua redação em vigor), designo 

como representante do Município de Espinho na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do 

concelho, o Sra. Dra. Maria Alexandra Flor de Pinho da Silva Bastos portadora do cartão de cidadão n.º 

08093008, pelo período legalmente previsto de três anos. 

O presente despacho fica sujeito a ratificação pela Câmara Municipal de Espinho, na sua próxima reunião, nos 

termos e para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime 

jurídico das autarquias locais; na sua redação em vigor). 

Espinho, 9 de OUTUBRO de 2019. 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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