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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.1 de janeiro de 2015

Caras e caros vogais,

O  ano de 2014 fechou em Espinho com a já tradicional anima-

ção de Natal-Espinho Cidade Encantada.

É uma iniciativa do município com a colaboração do comércio 

local e da Associação Empresarial Viver Espinho, que vai ga-

nhando cada vez mais força e a adesão do público em geral e 

dos agentes económicos da cidade.

Iniciativas como o desfile de moda na rua teve um carácter 

inovador e  constituiu uma experiência para repetir no futuro. 

Os equipamentos desportivos e culturais da cidade acolheram 

milhares de crianças para festas e convívios de Natal, envol-

vendo escolas e instituições do concelho.

Janeiro de 2015  começou com a preparação e a projecção do  

grande evento desportivo do ano que vai decorrer em Julho na 

nossa cidade. Refiro-me ao Campeonato do Mundo de Futebol 

de Praia, FIFA 2015.

No sentido de esclarecer e informar o tecido económico do 

concelho, a Câmara Municipal, em colaboração com Federação 

Portuguesa de Futebol, promoveu um encontro de empresá-

rios da restauração e hotelaria na sala da Assembleia Munici-

pal. Foi uma oportunidade para ficarem a conhecer pormeno-

res sobre o evento e criar condições de trabalho e atendimento 

para rentabilizarem  os negócios de proximidade no centro da 

cidade e no concelho de Espinho.

Para além desta iniciativa estão a decorrer várias reuniões 

técnicas com as mais diversas entidades e autoridades envol-

vidas, com técnicos e trabalhadores municipais e representan-

tes da Federação Portuguesa de Futebol.

Outra iniciativa que vale a pena registar foi lançamento do 

projecto das “Hortas Comunitárias” no bairro da Quinta de Pa-

ramos, uma iniciativa dos Serviços de Acção Social da Câmara 

Municipal de Espinho.

Os terrenos disponíveis foram revolvidos e preparados pe-

los serviços do município com o apoio do Regimento de En-

genharia de Espinho. Vão permitir semear e colher produtos 

hortícolas por moradores do bairro. Para além de satisfazerem 

necessidades de consumo, as hortas comunitárias estimulam 

a preservação e a sustentabilidade ambiental e desenvolvem 

o sentido cívico e solidário dos moradores do aglomerado ha-

bitacional da Quinta de Paramos.

De salientar que neste inicio de ano, os 66 bombeiros do Agru-

pamento de Espinho foram contemplados com novos equipa-

mentos de protecção individual (EPI`s).
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Os representantes dos Bombeiros Espinhenses e dos Volun-

tários de Espinho, numa cerimónia que decorreu nos Paços do 

Concelho receberam equipamentos no valor total de 30 mil 

euros. Esta verba resultou de uma candidatura comunitária 

que envolveu a Câmara Municipal de Espinho, Área Metropoli-

tana do Porto e Autoridade Nacional da Protecção Civil.

A publicação em Diário da República do RMUETOU-Regula-

mento Municipal de Taxas e Operações Urbanísticas é uma 

boa noticia  para o Município de Espinho. O regulamento já 

em vigor vai simplificar procedimentos, facilitar tramitação de 

processos, legalização de obras e desagravamento de taxas 

urbanísticas. Vai permitir a revitalização de espaços urbanos 

consolidados e beneficiar fortemente as atividades industriais 

nos valores das taxas aplicáveis.

O Executivo tem dado cumprimento ao seu programa de mo-

dernização administrativa, qualidade de serviços prestados ao 

munícipe,  através de uma politica e de uma estratégia de pro-

ximidade e modernidade.

Assim, a Câmara Municipal de Espinho acaba de receber a 

Certificação de Qualidade para um conjunto de Serviços Mu-

nicipais submetidos à validação e escrutínio de uma entidade 

externa. Nesta linha de melhoria de serviço e de proximidade 

com os cidadãos do concelho irá também de ser celebrado um 

protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa 

que vai permitir instalar “Espaços do Cidadão” na União de Fre-

guesias de Anta-Guetim (Bairro da Ponte de Anta) em Espinho 

Sul-Silvalde (FACE) e na zona central da Freguesia de Paramos.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Conferência de Encerramento do 
Projeto C4BI em Bruxelas
Cities for Business Innovation

No passado dia 17 de dezembro, Pinto Moreira e Vicen-
te Pinto, Presidente e Vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Espinho, respetivamente, marcaram presença 
no Comité das Regiões – Jaques Delors, em Bruxelas, na 
Conferência Final do Projeto C4BI - Cities for Business 
Innovation, subordinada ao tema – “Local and regional 
governance approaches for innovation, economic deve-
lopment and cooperation”.

A Conferência teve como objetivo apresentar diferen-
tes iniciativas com impacto sobre a capacidade das au-
tarquias locais e regionais promoverem a inovação, no 
seio das comunidades locais, bem como no impacto da 
eficiência das autoridades na promoção do desenvolvi-
mento económico local e no bem-estar social, através 
de concursos públicos.

O programa contou com a presença de Samy Bettiche, 

Exposição “Onda do Norte”
Museu Nacional do Desporto em Lisboa 

Integrada no projeto Espinho Surf Destination, a ex-
posição coletiva de fotografias ‘Onda do Norte’, que 
reúne as melhores imagens captadas pelos mais 
conceituados fotógrafos de Surf do Norte do País, 
foi inaugurada no passado dia 03 de Dezembro no 
Museu Nacional do Desporto, Palácio Foz em Lisboa.

A sessão pública contou com a presença do Secre-
tário do Desporto e Juventude (Dr. Emídio Guerreiro) 
do Presidente da Câmara Municipal de Espinho (Dr. 
Pinto Moreira) e de uma vasta comitiva acompa-
nhada pelos fotógrafos (Tó Mané, António Pimenta, 
Pedro Ferreira, Ricardo Faustino e João Pedro) dos 
empresários locais (Aipal, Vinte Intensus, Perle de 
Chocolat, Casa Alves Ribeiro, José Gourmet, Quinta 
da Zaralhôu e Quinta de SanTiago) dos artesãos do 
Concelho (Herculano Alves e Sandra Duarte) e dos 
alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Go-
mes de Almeida.

O projeto Espinho Surf Destination é uma aposta na 
promoção da marca, pretendendo transformar a ci-
dade num destino privilegiado para a prática de surf 
a nível nacional e internacional.

Se passar por Lisboa, não perca a oportunidade de 
visitar esta magnifica exposição que retrata as ex-
celentes praias e ondas que fazem de Espinho um 
dos melhores destinos para a prática do surf

responsável pela gestão do projeto na Comissão Europeia, que falou sobre a inovação da contração na Europa e das novas oportunidades; Pedro 
Costa (INOVA +) e Denise Vittorino (Sttafordshire), 

Este projeto representa, antes de mais, um marco para o Município de Espinho. Com efeito, foi o primeiro projeto europeu ao FP7 deste município.
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Entrega de Equipamentos aos Bombeiros
Câmara de Espinho entrega 66 equipamentos de Protecção 
Individual no valor de 30 mil euros

A Câmara Municipal de Espinho entregou aos bombeiros da cidade, num total de 66 elementos, os equipamentos de Proteção Indi-
vidual no valor de 30 mil euros.

Os equipamentos distribuidos incluem botas, luvas, calças, dólmens, cógulas e capacetes.

A AMP comparticipou com 85 por cento da verba. Os restantes 15 por cento foram divididos entre os Municípios e a Autoridade Na-
cional de Protecção Civil. Mas como havia Fundos disponíveis, a Junta Metropolitana do Porto assegurou o pagamento da parte dos 
municípios.

Na cerimónia de entrega dos equipamentos aos bombeiros de Espinho, o Presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira agradeceu os 
serviços que as duas corporações, agora integradas no Agrupamento dos Bombeiros de Espinho têm prestado à cidade e ao concelho. 
Foi também anunciado o aumento do subsidio aos bombeiros a distribuir este ano oriundo das verbas do jogo.

A Câmara Municipal está a acompanhar o processo de candidatura a verbas comunitárias para a construção do futuro quartel que agre-
gará as duas corporações: Os Bombeiros Voluntários de Espinho e os Bombeiros Voluntários Espinhenses.

Início dos trabalhos para Hortas Comunitárias 
Complexo Habitacional da Quinta de Paramos

No passado dia 13 de Janeiro teve inicio os trabalhos relativos à criação do espaço para 
albergar o Projeto ‘Hortas Comunitárias’, com a visita do Sr. Presidente, Pinto Moreira, 
da Vereadora com o pelouro da Ação Social, Leonor Fonseca, bem como de técnicos da 
Câmara Municipal de Espinho.

Este projecto lançado pela Câmara Municipal de Espinho tem como parceiros o Regimen-
to de Engenharia, na remoção, movimentação e transporte de terras e a LIPOR no apoio 
técnico, formação de moradores e gestão partilhada de terrenos.

O espaço de cerca de 900 metros quadrados, constituirá a área de cultivo deste projeto, 
que servirá os habitantes do Complexo Habitacional da Quinta de Paramos, constituído 
por 530 pessoas que compõem os 150 agregados familiares.
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ATA N. 25/2014
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 
CATORZE .

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e 
catorze, 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, Joaquim José Pinto Morei-
ra, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente 
de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Mi-
guel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado por mo-
tivo justificado a Vereadora Leonor Cristina Costa Matos Lêdo 
da Fonseca. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 
aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa e Financeira. 

Presente a ordem de trabalhos foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes.
 

Deliberação Nº 340/2014
Aprovação da ata 24/2014 de 10 de novembro
Em virtude da ata n.º 24/2014, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 10 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 nº 2 do artigo 
57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade.
 
Deliberação Nº 341/2014
Aprovação da realização do «Concurso de Marionetas e 
Outras Formas de Animar – Mar_Marionetas 2015» e res-
petivo “Programa e Regras de Participação”
Presente a informação nº 8474/2014 da Divisão de Cultura 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e, concordando com a proposta da Divi-
são de Cultura, deliberou, por unanimidade, aprovar a realiza-
ção do «Concurso de Marionetas e Outras Formas de Animar 
– Mar_Marionetas 2015», e para efeitos da sua implementação 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.1 de janeiro de 2015
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aprovar – ao abrigo das competências previstas nas alíneas k) 
(parte final) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no âmbito da atribuição prevista na alínea e) 
do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 - o respetivo “Pro-
grama e Regras de Participação”, nos termos dos quais funcio-
nará e se organizará a iniciativa em questão, nos termos do 
proposto pelos serviços. Mais deliberou a Câmara, também por 
unanimidade, aprovar atribuir os seguintes prémios no âmbi-
to do presente concurso: 1.º Prémio – 1.200€ (mil e duzentos 
euros) – prémio de aquisição da obra para o espólio do Museu 
Municipal de Espinho; 2.º Prémio – 500€ (quinhentos euros); 
3.º Prémio – 350€ (trezentos e cinquenta euros), num total de 
2.050€. Esta despesa terá efeitos no início do ano económico 
2015 e consta do projeto de orçamento para esse ano. 

Deliberação Nº 342/2014
Pedido de parecer prévio de aquisição de serviços no âm-
bito da “Animação de Natal 2014”
Presente a informação nº 9065/2014 do Gabinete de Apoio 
às Coletividades 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 unanimida-
de, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
serviços para a “Animação de Natal 2014”, por ajuste direto 
regime simplificado à empresa DREAMER - ECOPROJECTOS, 
UNIPESSOAL, LDA., com o NIF 508400333 pelo valor base de 
1.800,00€ (mil e oitocentos euros) acrescidos de Iva à taxa 
legal em vigor e nos termos do previsto no n.º 8 do artigo 73.º 
da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do 
Orçamento de Estado). 

Deliberação Nº 343/2014
Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de 
seguros
Presente a informação nº 9103/2014 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 una-
nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
de serviços de Seguros, por ajuste direto à empresa SOLUÇÃO-
-CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, S.A., pelo valor 
base de 260,00€, nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei 
n.º 83-C/2013 de 31 de Dezembro (LOE 2014). 

Deliberação Nº 344/2014
Pedido de parecer prévio para várias aquisições de servi-
ços, para o desenvolvimento do “Campeonato do Mundo 
de Futebol de Praia – Espinho 2015”
Presente a informação nº 9105/2014 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 três 

votos a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Verea-
dores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da 
Câmara, aprovar o parecer prévio vinculativo para os procedi-
mentos de aquisições de serviços que permitam contratualizar 
as atividades para o evento “Campeonato do Mundo de Futebol 
de Praia – Espinho 2015”, inserido no âmbito da candidatura 
“Promoção e Capitação Institucional – Internacionalização” in-
tegradas no Eixo Prioritário I com o Aviso PCI-I/2/2014- EP I 
(overbooking), pelo valor máximo de 1.354.471,55€ (um mi-
lhão trezentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta 
e um euros e cinquenta e cinco cêntimos) acrescido de Iva à 
taxa legal em vigor e do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 
31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado). 
Esta despesa terá efeitos no ano económico 2015 e consta do 
projeto de orçamento para esse ano. Os Vereadores do PS apre-
sentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do 
Partido Socialista votaram contra o ponto 5 de Ordem de Tra-
balhos por considerarem que a não existência de uma candi-
datura aos fundos comunitários, (em overbooking), pressupõe 
que os pedidos de parecer prévio sejam extemporâneos. Estes 
não deveriam constar numa fase tão precoce do processo de 
acesso ao programa de candidatura “Promoção e Capitação Ins-
titucional – Internacionalização” integradas no Eixo Prioritário 
I com o Aviso PCI-I/2/2014- EP I (overbooking), quando ainda 
nem sequer há uma candidatura e muito menos, uma decisão 
favorável à pretensão do município de Espinho em aceder aos 
fundos comunitários para coorganizar o evento internacional 
com a Federação Portuguesa de Futebol.“. Os eleitos pelo PSD 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “De acordo com 
o aviso – Promoção e Capacitação Institucional – Internaciona-
lização – Eventos de Promoção Internacional da Região Norte 
(PCI-I/2/2014-EPI) do Programa Operacional da Região Norte, 
designadamente o ponto 15, alínea b), uma das condições de 
admissão e aceitação das operações é dispor de um elevado 
grau de maturidade aferido nos seguintes termos e à data da 
submissão da candidatura: encontrar-se já contratado, pelo 
menos 80% do investimento elegível, conforme configurado na 
candidatura e, se aplicável, com concessão do visto do Tribunal 
de Contas.”. 

Deliberação Nº 345/2014
Pedido de Parecer Prévio - Reunião de Parceria e Con-
ferência Final do Projeto C4Bi - Cities for Business In-
novation – Bruxelas – “Local And Regional Governance 
Approaches for Innovation, Economic Development and 
Cooperation”
Presente a informação nº 9188/2014 da Divisão de Gestão 
Administrativa e Financeira 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 parecer prévio vinculativo para a 
aquisição de serviços para participação do Município na Reu-
nião de Parceria e Conferência Final”, por ajuste direto regime 
simplificado às empresas Agência Abreu; Hotel Queen Anne; 
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Restaurante Domaine de Lintillac e Sodexo, pelo valor máximo 
de 2.700,00€ (dois mil e setecentos euros) acrescidos de Iva à 
taxa legal em vigor e nos termos do previsto no n.º 8 do artigo 
73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014) – Lei 
do Orçamento de Estado). 

Deliberação Nº 346/2014
Atualização da Taxa de Recursos Hídricos
Presente a informação nº 9217/2014 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 três 
votos a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Verea-
dores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da 
Câmara, ao abrigo da competência prevista na alínea ccc) do nº 
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, pro-
por à Assembleia Municipal de Espinho a aprovação das altera-
ções propostas à Taxa de Recursos Hídricos a serem aplicadas 
à tarifa no ano de 2015, nos termos da alínea b) do nº 1 do 
artigo 25º da referida Lei. Os Vereadores do PS apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-
cialista votaram contra o ponto 7 da Ordem de Trabalhos por 
considerarem que esta atualização da taxa de recursos hídricos 
– saneamento, representa novamente mais um custo acrescido 
para a população do concelho de Espinho. Este município tem 
uma fatura da água, saneamento e recolha de resíduos sólidos 
(RSU) das mais altas do país, em que a tarifa praticada na água 
se encontra em 4º lugar do respetivo ranking e o saneamento 
atinge o topo com o 1º lugar.”. Os eleitos pelo PSD apresenta-
ram a seguinte declaração de voto: “A taxa de recursos hídri-
cos (TRH) é um instrumento económico-financeiro que traduz 
o princípio do utilizador pagador, impondo a quem faz utili-
zações suscetíveis de causar impacto nos recursos hídricos a 
necessidade de compensar o benefício que resulta dessa utili-
zação, o respetivo custo ambiental e os custos administrativos 
inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia da 
quantidade e qualidade das águas. A repercussão da TRH aos 
utilizadores deve ser desagregada na fatura, mas fica sujeita 
às mesmas condições que a faturação das tarifas relativas aos 
serviços de águas, nomeadamente no que respeita ao prazo 
de pagamento e aos juros de mora por atraso no pagamen-
to.”. 

Deliberação Nº 347/2014
Proposta de Nova Estrutura Orgânica e Respetivo Projeto 
de “Regulamento de Organização dos Serviços Munici-
pais”
Presente a informação nº 9163/2014 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos e dos Serviços de Apoio Jurídico, 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 co-
nhecimento e deliberou, com três votos a favor dos eleitos do 
PSD, três votos contra dos Vereadores do PS e o voto de quali-
dade a favor do Presidente da Câmara: i. Aprovar a nova estru-

tura orgânica dos serviços do Município de Espinho, de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, definindo 
as correspondentes unidades orgânicas e serviços municipais, 
as respetivas competências e atribuições, bem como o núme-
ro máximo de unidades orgânicas flexíveis e de subunidades 
orgânicas, ao abrigo do previsto na alínea a) do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, e no cumprimento do consignado 
na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto – conforme plasmada na 
proposta de projeto de “Regulamento de Organização dos Ser-
viços Municipais” (conforme proposta n.º 7/2014 do Sr. Presi-
dente), que igualmente deliberou aprovar. ii. Aprovar a criação 
de um cargo de direção intermédia de 3.º grau, nos termos da 
Proposta n.º 8/2014 do Sr. Presidente, com as competências e 
atribuições melhor identificadas na proposta do supra citado 
regulamento. iii. Submeter à Assembleia Municipal para apro-
vação, nos termos conjugados do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, e da alínea m) do n.º 1 do artigo 
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a nova estrutura 
orgânica do Município de Espinho e respetivo proposta de pro-
jeto de “Regulamento de Organização dos Serviços Municipais”. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o 
ponto 8 da Ordem de Trabalhos por considerarem que este re-
gulamento representa um retrocesso perigoso nas opções polí-
ticas do executivo camarário. A importância que alguns setores 
representam para a sociedade espinhense são totalmente me-
nosprezados com o organigrama proposto e esta organização 
não serve o munícipe.”. Os eleitos pelo PSD apresentaram a 
seguinte declaração de voto: “O novo Estatuto de Pessoal Diri-
gente da Administração Local (aprovado e publicado pela Lei nº 
49/2012, de 29 de agosto) veio estabelecer regras com vista 
à redução  de cargos dirigentes nos municípios, com as conse-
quentes implicações no que respeita às estruturas orgânicas 
dos respetivos serviços. A presente reorganização dos serviços 
municipais mantém os princípios basilares das estruturas que 
têm vindo a ser aprovadas e implementadas pelo Município de 
Espinho desde 2010 e é orientada para a prestação efetiva de 
uma melhor resposta aos cidadãos, cumprindo-se os desígnios 
de interesse público e legalidade, subjacentes à atividade au-
tárquica.”. 

Deliberação Nº 348/2014
Desocupação de imóvel propriedade do Município de Espi-
nho - Avenida das Albergarias, nº 69 – Silvalde
Presente a informação nº 9149/2014 da Divisão de Gestão 
Administrativa e Financeira 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 acordo com Maria Ferreira da Ro-
cha (viúva de Américo Sousa Rocha), em que, formalizado em 
auto nos termos dos artigos 36º e 37º do Código das Expro-
priações, mediante o pagamento compensatório no montante 
de €2.000,00 (dois mil euros), a expropriada procederá à de-
socupação da entrega imediata do prédio sito na Avenida das 
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Albergarias, n.º 69, freguesia de Silvalde. 

Deliberação Nº 349/2014
Autorização de despesa nos termos da declaração de su-
primento da informação de cabimento no orçamento de 
2015
Presente a informação nº 9186/2014 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 três 
votos a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Verea-
dores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da 
Câmara, aprovar a abertura do procedimento relativo a despe-
sas cujo encargo orçamental será repartido em mais de um ano 
económico ou em ano que não seja o da sua realização, nos 
termos do art.º 22, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, 
sem prejuízo da emissão da declaração de suprimento de in-
formação de cabimento e solicitar a autorização à Assembleia 
Municipal uma vez que os documentos previsionais referentes 
a 2015 ainda não se encontram aprovados. Os Vereadores do 
PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereado-
res do Partido Socialista votaram contra o ponto 10 da Ordem 
de Trabalhos por considerarem que há demasiada precipitação 
e extemporaneidade nas cabimentações pretendidas, apesar 
de termos noção que a cabimentação pretendida ocorrer no 
próximo ano e o pedido de autorização ser um imperativo legal 
pela inexistência de orçamento para 2015.”. 

Deliberação Nº 350/2014
Manual de Gestão da Qualidade: Presente a informação nº 
9064/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documen-
to na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, com três votos a favor dos eleitos 
do PSD, três votos contra dos Vereadores do PS e o voto de 
qualidade a favor do Presidente da Câmara, aprovar o Manual 
de Gestão da Qualidade, bem como a Política da Qualidade que 
nele se encontra inserida. Os Vereadores do PS apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-
cialista votaram contra o ponto 11 de Ordem de Trabalhos por 
considerarem que não faz qualquer sentido por em prática um 
Manual que, contrariando os seus próprios objetivos, parte de 
uma estrutura organizacional desatualizada. ”. Os eleitos pelo 
PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Manual 
de Gestão da Qualidade não se aplica a uma estrutura orga-
nizacional fechada, aplica-se a uma gestão por processos. Os 
processos nele descritos são constantes, independentemente 
da estrutura organizacional em vigor.”. 

Deliberação Nº 351/2014
Liberação de Caução - Movimento de terras e infraestru-
turas no campo de Cassufas
Presente a informação nº 8835/2014 da Divisão de Obras Mu-

nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 
a liberação de 75% (6.514,81€) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Movimento de terras e infraestruturas no Cam-
po de Cassufas” adjudicada à “Construções Gonçalves & Rocha, 
Lda.”. 

Deliberação Nº 352/2014
Aprovação da Conta Final - Requalificação do espaço pú-
blico - Rua da Igreja entre o Largo de St. Estevão e o aces-
so à A41
Presente a informação nº 8942/2014 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida 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 a conta final, referente à empreitada “Requalificação 
do espaço público – Rua da igreja entre o Largo de St. Estevão e 
o acesso à A41”, adjudicada à empresa “F. Cunha, Lda.”. 

Deliberação Nº 353/2014
Aprovação da conta final – Elaboração de Projetos de Exe-
cução de Especialidades da Empreitada de Construção do 
Centro Escolar de Paramos
Presente a informação nº 9164/2014 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida 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 três votos 
a favor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Vereadores 
do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, 
aprovar a conta final, referente à empreitada “Centro Escolar de 
Paramos”, adjudicada à empresa “Ferreira – Construção, S.A.”. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o 
ponto 14 de Ordem de Trabalhos por considerarem que a conta 
final não espelha a realidade da obra: omite trabalhos execu-
tados que não constam nem da lista de trabalhos executados 
e contratualmente previstos, nem da lista de omissões ou de 
trabalhos a mais e a menos, como por exemplo, as guardas em 
vidro nos compartimentos do primeiro piso. Por outro lado, a 
decisão de retirar determinados trabalhos, como por exemplo o 
réguado vertical no revestimento das fachadas, introduziu uma 
alteração estética, decidida unilateralmente e sem aprovação 
do autor do projeto de arquitetura.”. 

Deliberação Nº 354/2014
Aprovação da conta final – Conceção e Construção refe-
rente à Empreitada de Valorização da Marginal Sul de Es-
pinho e Construção da Praça do Mar
Presente a informação nº 9180/2014 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
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os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, com três votos a fa-
vor dos eleitos do PSD, três votos contra dos Vereadores do PS 
e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, aprovar 
a conta final, referente à empreitada “Conceção e Construção 
referente à Empreitada de Valorização da Marginal Sul de Espi-
nho e Construção da Praça do Mar”, adjudicada à empresa “Car-
los José Fernandes & Cª, Lda.”. Os Vereadores do PS apresenta-
ram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido 
Socialista votaram contra o ponto 15 de Ordem de Trabalhos 
por considerarem que a data de receção provisória nela inscrita 
- 30-09-2014 - é contraditória com a informação do pedido de 
prorrogação de prazo, a título gracioso, por 75 dias, aprovada 
pela maioria do PSD na reunião de Câmara de 26-09-2014.”. Os 
eleitos pelo PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Não existe qualquer contradição dado que o prazo previsto 
para conclusão da empreitada, conforme prorrogação, era 30 
de setembro e os trabalhos foram vistoriados e dados como 
concluídos nessa data.”. 

Deliberação Nº 355/2014
Sporting Clube de Espinho - Pedido de Ocupação da via 
pública
Presente a informação nº 9083/2014 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 una-
nimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara Muni-
cipal que autorizou o pedido do Sporting Clube de Espinho para 
ocupar a via pública frente à entrada da Academia de Música 
de Espinho no dia 11 de novembro 2014, entre as 21:00 e as 
21:30 horas para uma pequena encenação do dia de S. Marti-
nho por parte do Rancho Folclórico de S. Tiago de Silvalde, no 
âmbito da realização da reunião ordinária da Assembleia Geral 
do Sporting Club de Espinho, destinada a festejar o 1º centená-
rio do clube. 

Deliberação Nº 356/2014
Paróquia de Guetim - Sto. Estevão - Condicionamento de 
trânsito
Presente a informação nº 9115/2014 da Divisão de Gestão 
Administrativa e Financeira 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, 
por unanimidade, autorizar o pedido da Paróquia de Guetim – 
Sto. Estevão para condicionamento de trânsito nas ruas indi-
cadas na carta datada de 13 de novembro de 2014 no âmbito 
da realização da procissão dedicada à Imaculada Conceição de 
Nossa Senhora, no dia 8 de dezembro de 2014, pelas 16:00 
horas. 

Resumo Diário da Tesouraria
Presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 14 de Novem-

bro de 2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de 
sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): quatro-
centos e trinta mil duzentos e setenta e cinco euros e sessenta 
e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: novecen-
tos e cinquenta e oito mil cento e noventa e nove euros e vinte 
e seis cêntimos. DOCUMENTOS : trinta e um mil trezentos e 
treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda 
informada que, até ao dia 14 de Novembro do corrente ano fo-
ram cabimentadas despesas no valor de trinta e nove milhões 
duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta mil e 
quarenta e três cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de vinte e cinco milhões e duzen-
tos mil oitocentos e dezasseis euros e quarenta e oito cênti-
mos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas e ainda que a próxima reunião ordinária da Câ-
mara realizar-se-ia no dia 9 de dezembro de 2014, por motivo 
do feriado nacional do dia 8 de dezembro. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

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 Ad-
ministrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 26/2014
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E CATORZE.

Aos nove dias do mês de dezembro do ano dois mil e catorze, 
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, 
reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presi-
dência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira, com 
a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amo-
rim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, 
Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos 
Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira Bernar-
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des dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-
nica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira. 

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

Deliberação Nº 357/2014
Aprovação da Ata nº 25/2014 de 24 de novembro
Em virtude da ata n.º 25/2014, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 24 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 nº 2 do artigo 
57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. 

Deliberação Nº 358/2014
Pedido de parecer prévio para ajuste direto para “Pres-
tação de Serviços na Área da Equitação Terapêutica para 
Alunos com Necessidades Educativas Especiais do Agru-
pamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, de janeiro a 
junho de 2015”
Presente a informação nº 9504/2014 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, 
aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a abertura 
de procedimento de contratação de ”Serviços na Área da Equi-
tação Terapêutica para Alunos com Necessidades Educativas 
Especiais do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, 
de janeiro a junho de 2015”, por ajuste direto, pelo valor de 
€1.890 (mil oitocentos e noventa euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, nos termos previstos no n.º 4 e no n.º 11, 
do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (Orça-
mento do Estado para 2014). 

Deliberação Nº 359/2014
Pedido de parecer prévio por ajuste direto para “Presta-
ção de Serviços de transportes escolares para o ano letivo 
2014/2015”
Presente a informação nº 9551/2014 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, 
aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a abertura de 
procedimento de contratação para “Prestação de Serviços de 
transportes escolares para o ano letivo 2014/2015”, por ajuste 
direto, com a empresa UTC – União de Transportes dos Carva-
lhos, pelo valor base de €11.310,00 (onze mil trezentos e dez 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e 
para os efeitos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, 

de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de Estado 
para 2014). Mais tomou conhecimento a Câmara que o valor 
em causa, repartido por dois anos económicos, consta dos Do-
cumentos Previsionais para 2014. 

Deliberação Nº 360/2014
Pedido de parecer prévio vinculativo para aquisição de ser-
viços de “Certificação segundo a Norma ISO 9001:2008”
Presente a informação nº 9631/2014 da Divisão de Gestão 
Administrativa e Financeira 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, 
por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a 
aquisição de serviços para a “Certificação segundo a Norma ISO 
9001:2008”, por ajuste direto regime simplificado à empresa 
LUSAENOR LDA., com o NIF 507446321, pelo valor base de 
4.550,00€ (quatro mil quinhentos e cinquenta euros) acresci-
do de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do artigo 73.º 
da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do 
Orçamento de Estado). 

Deliberação Nº 361/2014
Documentos Previsionais para o Ano 2015 - Alteração do 
Documento em conformidade com o parecer da DGAL
Presente a informação nº 9550/2014 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 
maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, 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 do artigo 33º da mesma Lei, os Do-
cumentos Previsionais para o ano 2015 – opções do plano e 
proposta de orçamento, conforme previsto na alínea b) do nº 1 
do artigo 10º da Lei nº 43/2012 de 28 de Agosto. Os Vereado-
res do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Ve-
readores do Partido Socialista votaram contra o ponto 5 da Or-
dem de Trabalhos da reunião realizada a 9 de Dezembro de 
2014, por considerarem que o parecer da DGAL veio pôr a des-
coberto várias insuficiências orçamentais constantes no Orça-
mento Municipal para 2015 (OM2015). A falta de rigor orça-
mental, de cumprimento da legislação, do Plano de 
Ajustamento Financeiro (PAF), (criado pelo atual executivo 
aquando do acesso ao Programa I do Plano de Apoio à Econo-
mia Local (PAEL)), derrapagem orçamental e falta de controlo 
da despesa. O parecer da DGAL veio também evidenciar um 
expediente muito utilizado pelo atual executivo para não ha-
ver escrutínio por parte do órgão fiscalizador, a Assembleia 
Municipal (AM). Vai dotando rubricas de valores simbólicos, 
para evitar escrutínios ou revisões orçamentais futuras, indo 
contra as melhores práticas orçamentais e de transparência, 
assim como, o respeito pelas competências próprias da AM. As-
sim, no que diz respeito a esta matéria e mesmo não tendo 
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esta relevância para a consolidação orçamental, apenas para a 
transparência do OM2015, o parecer da DGAL é muito explicito 
e citamos o mesmo, “a inscrição de previsões residuais apenas 
para abrir rúbricas, por forma a evitar necessidade de revisões 
futuras, não está de acordo com as melhores práticas orçamen-
tais e com a transparência e respeito das competências pró-
prias dos diferentes órgãos, nomeadamente as da Assembleia 
Municipal”. Este OM2015 reveste-se de manifesto falta de ri-
gor no que diz respeito à pretensão de contratar um emprésti-
mo de curto prazo de 1,8 milhões de euros. Com a contratação 
deste tipo de empréstimo pelo valor referido atrás, o município 
de Espinho, pura e simplesmente ultrapassa o limite legal de 
endividamento. A DGAL, sugere ao município que avalie esta 
previsão e citamos, “uma vez que se apura que o Município de 
Espinho excede o limite da dívida total preconizado na Lei n.º 
73/2013 de 3 de setembro”. Constata-se, também, que as des-
pesas com o pessoal são superiores ao limite legal permitido, 
35% da média da receita liquida corrente dos últimos 36 me-
ses, e que não houve qualquer alteração com a alteração ao 
OM2015, ignorando o aviso da DGAL. O executivo continua a 
ignorar a DGAL na elaboração das previsões plurianuais. Ape-
sar do município de Espinho ter o PAF contratado e em vigor, a 
sugestão de atualizar a previsão com quadro plurianual com 
horizonte temporal de 2015-2018, (exigência do Regime Jurí-
dico das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais (RJA-
LEI)), uma vez que o município está muito longe de concretizar 
na maior parte das previsões constantes no PAF. Cremos que 
esta é a melhor solução no sentido de assegurar o cabal cum-
primento do Plano de Ajustamento Financeiro por parte do mu-
nicípio e que o atual executivo rejeita ou não incluir o Quadro 
Plurianual entre 2015-2018. A única alteração que o executi-
vo atendeu prende-se com um erro demasiadamente grosseiro 
e no não cumprimento do artigo 40º do RFALEI e que violava no 
primitivo OM2015 o princípio básico do Equilíbrio Orçamental 
no âmbito das regras orçamentais do novo regime jurídico. O 
atual executivo ignorou que o saldo orçamental tem que ser 
maior ou igual a Zero. Apenas considerou no apuramento do 
saldo a fórmula, (receita correntes liquidas – despesas corren-
tes liquidas), ignorando que o serviço da dívida também deve 
ser subtraído às receitas correntes líquidas. O rigor evocado na 
introdução do OM2015 é pouco confiável e o executivo teve 
muita facilidade em retirar quase 1 milhão de euros às despe-
sas correntes e somar a estas o serviço da dívida de forma a 
cumprir o equilíbrio orçamental, como se de um exercício conta-
bilístico se tratasse. Este facilismo indicia, claramente, que é 
pelo lado da receita que se tenta fazer a consolidação orça-
mental, ignorando a despesa e o cumprimento desta. Aliás, a 
DGAL veio manifestar reservas quanto à execução das receitas 
extraordinárias por via de uma concessão de 3 parques de es-
tacionamento, bem como do estacionamento à superfície pago. 
(este argumento não consta dos documentos previsionais. A 
CME apenas informou a DGAL desta intenção. Não informou a 
oposição na Câmara ou a Assembleia Municipal de Espinho. 
Conclui-se que se pretende alargar o zonamento ao estaciona-
mento à superfície pago existente). O facto desta receita ex-

traordinária constar no OM2015, vem influenciar positivamen-
te os saldos global e primário, ressalvando que, tal como 
sucedeu num passado recente, temos muitas reservas na sua 
arrecadação. Mesmo que se verifique uma execução orçamen-
tal de 100%, o município terá que recorrer aos valores transita-
dos do saldo de gerência e/ou empréstimo de curto prazo para 
fazer face à despesa e cumprir com o Equilíbrio Orçamental. 
Estamos perante um orçamento que revela demasiadas fragili-
dades e pouco consistência. Os avisos da DGAL, mesmo evo-
cando as sanções que poderão estar subjacentes ao município 
de Espinho, fizeram letra morta ao executivo, uma vez que 
muitos dos erros grosseiros se mantém no OM2015 alterado, 
não se verificando as substanciais alterações explicitadas no 
parecer da DGAL. O município desvia-se claramente da trajetó-
ria de consolidação orçamental que o PAF preconiza e não res-
peita a DGAL que lhe emprestou 8,2 milhões para pôr as contas 
municipais em ordem, nomeadamente, no que diz respeito às 
despesas. Nestas, o desvio existente entre a despesa corrente 
para o OM2015 (23,71 Milhões de euros) e o PAF (17,61) é de 
6,1 milhões de euros e que evidencia o descontrolo existente 
nas contas do município e o enorme desvio existente entre a 
realidade e as previsões. Refira-se, como nota final, que a DGAL 
ignorou o último PAF deliberado em sede de AME, 07/03/2013, 
preferindo guiar a sua comparação entre o OM2015 e o PAF 
pelo primitivo documento aprovado em 15/10/2012 no mes-
mo órgão. É caso para perguntar, será que o atual executivo 
enviou a deliberação do último PAF, com todas as alterações aí 
constantes, aprovado em sede de Assembleia Municipal de Es-
pinho.” Os eleitos pelo PSD apresentaram a seguinte declara-
ção de voto: “O Presidente e Vereadores eleitos pelo PSD man-
têm e reproduzem a declaração de voto anteriormente 
apresentada, porque consideram que todas as premissas e 
princípios presentes na construção do orçamento continuam 
presentes. O Presidente e Vereadores do Partido Social Demo-
crata votaram a favor dos Documentos Previsionais do ano 
2015 porque se revêm nos seus princípios e orientações que 
passamos a citar: “O presente documento apresenta a projeção 
orçamental para o próximo ano, assente em critérios objetivos 
e com muito rigor. O plano de atividades e o plano plurianual de 
investimentos são ambiciosos, mas, tal como os documentos 
previsionais anteriores, são também realistas, conforme se 
pode comprovar pela prestação de contas no final de cada 
exercício. As funções correntes da autarquia pela prestação de 
serviço público às populações estão asseguradas e reforçadas 
em termos de dotação orçamental, particularmente e em áreas 
que se consideram fundamentais, como por exemplo o sistema 
de recolha de resíduos ou as intervenções do espaço público. 
Propõe-se dar continuidade ao investimento nas redes de água 
e saneamento por forma melhorar a eficiência da rede, reduzin-
do as incidências por ruturas e evitando transtornos para os 
utentes. O trabalho desenvolvido neste sector tem permitido 
assegurar o equilíbrio tarifário pelo lado da despesa. Estando 
no final da execução do Quadro de Referência Estratégica Na-
cional (QREN), prevê-se a execução física e financeira final de 
diversas candidaturas. Assegura-se também a realização de 
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grandes eventos, devidamente financiados e com a componen-
te nacional assegurada numa lógica de não penalização das 
atividades correntes e de funcionamento municipais. Anteci-
pando as oportunidades do novo quadro comunitário, Portugal 
2020, são igualmente apresentados projetos nesse âmbito, 
com verbas a definir nos termos que venham a ser aprovados 
em sede de candidaturas e respetivos contratos de financia-
mento. Em termos de passivo inscreve-se o serviço da dívida e 
segue-se com a tendência de redução do prazo médio de paga-
mento a fornecedores. Em conclusão, estamos perante um só-
lido, consistente e consciente documento que seguramente 
merecerá uma boa apreciação pelos espinhenses.”. 

Deliberação Nº 362/2014
Projeto “Horta à Porta – Hortas Biológicas da Região do 
Porto” – Protocolo de cedência de espaços e constituição 
da entidade gestora
Presente a informação nº 9584/2014 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). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar a assinatura do Protocolo de cedência de espa-
ços e constituição da entidade gestora com a - LIPOR – Serviço 
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, 
no âmbito do Projeto “Horta à Porta – Hortas Biológicas da Re-
gião do Porto”.

Deliberação Nº 363/2014
Aprovação da Conta Final - Requalificação da Feira Sema-
nal - Pavimento e Mobiliário Urbano sob a Cobertura da 
Venda do Peixe
Presente a informação nº 9240/2014 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida 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 a conta final, referente à empreitada “Requalificação 
da Feira Semanal – Pavimento e Mobiliário Urbano sob a Cober-
tura da Venda do Peixe”, adjudicada à empresa “Majober – So-
ciedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda.” 

Deliberação Nº 364/2014
Atribuição de despesas de representação a titulares de 
cargos dirigentes
Presente a informação nº 9595/2014 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, por una-
nimidade, ao abrigo do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, submeter à aprovação da Assembleia Muni-
cipal de Espinho a proposta para atribuição das despesas de 
representação aos titulares de cargos de dirigentes aquando 
da entrada em vigor de um novo Regulamento da Organização 
dos Serviços Municipais. 

Deliberação Nº 365/2014
Aplicação do regime de duração de horário de trabalho de 
40h semanais (LTFP)
Presente a informação nº 9621/2014 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, concordando com 
a proposta dos serviços, deliberou, por maioria com os votos 
contra dos vereadores do PS, aplicar os limites legais do perío-
do normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas 
determinado pelo disposto no n.º 1 do artigo 105.º da LTFP 
– oito horas por dia e quarenta horas por semana -, a partir 
de 5 de janeiro de 2015, ficando assim derrogada a norma do 
artigo 5.º/1 do “Regulamento Interno de Horários de Trabalho 
da Câmara Municipal de Espinho” aprovado em sua reunião de 
29/07/2014, uma vez que o regime resultante da lei e a pre-
sente deliberação se sobrepõem à mesma. 

Deliberação Nº 366/2014
Ornamentações de Natal 2014 – Energia Elétrica:
Presente a informação nº 9411/2014 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 do pedido da Asso-
ciação Comercial de Espinho e deliberou, por unanimidade, as-
sumir os encargos resultantes do consumo de energia elétrica 
nas ruas 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 62 e Avenidas 8 e 24, no período de 22 de novembro 
2014 a 07 de janeiro de 2015 para apoio às ornamentações de 
Natal do comércio tradicional. 

Assuntos para conhecimento 
Resumo Diário da Tesouraria
Presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 28 de Novem-
bro de 2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor 
de sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): vinte 
mil duzentos e cinquenta e oito euros e quarenta e sete cênti-
mos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: novecentos e noventa 
e nove mil setecentos e cinquenta e oito euros e oitenta e um 
cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze 
euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda infor-
mada que, até ao dia 28 de Novembro do corrente ano foram 
cabimentadas despesas no valor de trinta e seis milhões sete-
centos e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e nove euros 
e oitenta e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de vinte e seis milhões quinhentos e 
sessenta e um mil seiscentos e quarenta e um euros e oitenta 
e quatro cêntimos. 

Sporting Clube de Espinho - Agradecimento Transporte
O Sporting Clube de Espinho agradece o transporte disponibili-
zado pela Câmara aos seus sócios e adeptos no passado dia 21 
de Novembro de 2014, a Santa Maria da Feira, para o jogo da 



15

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.1 de janeiro de 2015

equipa de futebol sénior, entre o Sporting Clube de Espinho e 
o Sporting Clube de Portugal, a contar para a IV Eliminatória da 
Taça de Portugal. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou 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 nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

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 Ad-
ministrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 27/2014
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO 
DE DOIS MIL E CATORZE .

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e 
catorze, 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, Joaquim José Pinto Morei-
ra, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicen-
te de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo 
da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa 
Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pe-
reira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 12.00 horas, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coor-
denadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Finan-
ceira. 

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes:
 
Deliberação Nº 367/2014
Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços na 
Bolsa de Turismo de Lisboa / FIL, para stand de promoção 
do evento “Campeonato do Mundo de Beach Soccer da 
FIFA Portugal 2015”
Presente a informação nº 10022/2014 do Departamento de 

Gestão de Recursos e Dinâmicas Municipais 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 maioria com os votos contra dos vereadores do 
PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para prestação de ser-
viços na Bolsa de Turismo de Lisboa, para stand de promoção 
do evento “Campeonato do Mundo de Beach Soccer da FIFA 
Portugal 2015”, por ajuste direto à AIP – Feiras Congressos e 
Eventos, Associação Empresarial, com o NIF 503657891, pelo 
valor total de 1.335,68€ com Iva incluído à taxa de 23%, sendo 
necessário pagamento imediato de 25% desse valor (333,92€) 
sendo o restante pago até 23/01/2015. Os Vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 
do PS votaram contra o pedido de parecer prévio para aquisição 
de serviços na Bolsa de Turismo de Lisboa/FIL, para stand de 
promoção do evento “Campeonato do Mundo de Beach Soccer 
da FIFA Portugal 2015”, uma vez que o nível de transparência 
deste processo é nulo e continuamos completamente às escu-
ras relativamente ao caderno de encargos exigido pela entida-
de organizadora, que julgamos ser a FIFA.” 

Deliberação Nº 368/2014
Pedido de Parecer Prévio para o “Programa de Práticas 
Sustentáveis para a Pesca e Esculturas Frente Mar”
Presente a informação nº 10110/2014 da Divisão de Obras 
Municipais 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 maioria, com 
os votos contra dos vereadores do PS, aprovar o parecer pré-
vio vinculativo para a aquisição de serviços para o “PROGRAMA 
DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA A PESCA E ESCULTURAS 
FRENTE MAR”, por ajuste direto à empresa ADCE – ASSOCIA-
ÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE ESPINHO, com 
o NIF 503651907, pelo valor base de 30.000,00€ (trinta mil 
euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do 
previsto na alínea c) do n.º1 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, 
de 12 de setembro e em conformidade com o disposto no n.º 1 
do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 
2014), alterado pela Lei N.º 75-A/2014 de 30 de setembro. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os vereadores do PS votaram contra o Programa de prá-
ticas sustentáveis para a pesca e esculturas frente mar e da 
oficina de apoio à pesca por terem a convicção que a entidade 
escolhida não é mais apropriada para executar a tarefa e este 
ajuste direto se assemelhar a um subsídio com outra finalida-
de.” 

Deliberação Nº 369/2014
Pedido de Parecer Prévio para “Oficina de Apoio à Pesca”
Presente a informação nº 10114/2014 da Divisão de Obras 
Municipais 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: 
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com 
os votos contra dos vereadores do PS, aprovar o parecer pré-
vio vinculativo para a aquisição de serviços para a “OFICINA DE 
APOIO À PESCA”, por ajuste direto à empresa ADCE – ASSOCIA-
ÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE ESPINHO, com 
o NIF 503651907, pelo valor base de 15.000,00€ (quinze mil 
euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do 
previsto na alínea c) do n.º1 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, 
de 12 de setembro e em conformidade com o disposto no n.º 1 
do artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 
2014), alterado pela Lei N.º 75-A/2014 de 30 de setembro. 
Os vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os vereadores do PS votaram contra o Programa de prá-
ticas sustentáveis para a pesca e esculturas frente mar e da 
oficina de apoio à pesca por terem a convicção que a entidade 
escolhida não é mais apropriada para executar a tarefa e este 
ajuste direto se assemelhar a um subsídio com outra finalida-
de.”  

Deliberação Nº 370/2014
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título 
precário da exploração económica do espaço municipal 
destinado a cafetaria sito na Nave Polivalente de Espinho
Presente a informação nº 9904/2014 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 o documento 
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou co-
nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o documen-
to apresentado para realização do Procedimento de Hasta Pú-
blica para atribuição a título precário, da Exploração Económica 
do Espaço Municipal de cafetaria sito na Nave Polivalente de 
Espinho e designar os Senhores Vereadores António Vicente 
de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus e 
Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria para integrarem a Co-
missão que irá efetuar o procedimento de Hasta Pública com 
início às 11:00 horas do dia 20 de janeiro de 2015. 

Deliberação Nº 371/2014
Tabela de taxas para o ano 2015
Presente a informação nº 10050/2014 da Divisão de Gestão 
Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a 
Tabela de Taxas, a qual entrará em vigor a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2015. Os vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os vereadores do PS votaram contra as 
tabelas de taxas e preços para o ano de 2015 por terem a con-
vicção que o argumento de aumento em 0,2% destas tabelas 
devido a inflação, não é mais que uma tentativa de maximizar 
a receita indevidamente e à custa do munícipe. Segundo o INE 
e o Eurostat, a inflação é nula para o ano corrente e a homologa 
é de -0,2%, ou seja, Portugal na inflação homóloga está em de-
flação. Esta demonstração de aumento das taxas e preços vem 

demonstrar que este executivo ignora em toda a sua amplitu-
de que é pelo lado da despesa que se deve fazer a sustentabi-
lidade financeira do município, sob pena de perdermos a pouca 
competitividade que ainda nos resta e que é diminuta.” 

Deliberação Nº 372/2014
Tabela de preços para o ano 2015
Presente a informação nº 10061/2014 da Divisão de Gestão 
Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria com os votos contra dos vereadores do PS, aprovar a 
tabela de preços, a qual entrará em vigor a partir do dia 01 de 
Janeiro de 2015. Os vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os vereadores do PS votaram contra as 
tabelas de taxas e preços para o ano de 2015 por terem a con-
vicção que o argumento de aumento em 0,2% destas tabelas 
devido a inflação, não é mais que uma tentativa de maximizar 
a receita indevidamente e à custa do munícipe. Segundo o INE 
e o Eurostat, a inflação é nula para o ano corrente e a homologa 
é de -0,2%, ou seja, Portugal na inflação homóloga está em de-
flação. Esta demonstração de aumento das taxas e preços vem 
demonstrar que este executivo ignora em toda a sua amplitu-
de que é pelo lado da despesa que se deve fazer a sustentabi-
lidade financeira do município, sob pena de perdermos a pouca 
competitividade que ainda nos resta e que é diminuta.” 

Deliberação Nº 373/2014
Empreitada “Valorização Litoral - Passadiço e Ciclovia - Re-
visão de Preços
Presente a informação nº 10119/2014 da Divisão de Obras 
Municipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida 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 a revisão de pre-
ços. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 
de voto. “Os vereadores do Partido Socialista votaram contra 
a aprovação das revisões de preços por considerarem que as 
mesmas carecem de, no mínimo, uma nota justificativa do valor 
apresentado e, também, porque os respectivos mapas resumo 
deviam estar assinados pelos representantes do empreiteiro, 
fiscalização e dono da obra.” 

Deliberação Nº 374/2014
Empreitada “Valorização Litoral - Praça do Mar” - Revisão 
de Preços
Presente a informação nº 10120/2014 da Divisão de Obras 
Municipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida 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 a revisão de pre-
ços. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 
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de voto: “Os vereadores do Partido Socialista votaram contra 
a aprovação das revisões de preços por considerarem que as 
mesmas carecem de, no mínimo, uma nota justificativa do valor 
apresentado e, também, porque os respetivos mapas resumo 
deviam estar assinados pelos representantes do empreiteiro, 
fiscalização e dono da obra.” 

Deliberação Nº 375/2014
Aprovação da conta final - conceção e construção referen-
te à empreitada valorização do litoral
Presente a informação nº 10121/2014 da Divisão de Obras 
Municipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida 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 a conta final, re-
ferente à empreitada “Conceção e Construção referente à em-
preitada de Valorização do Litoral”. Os Vereadores do PS apre-
sentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do 
Partido Socialista votaram contra a aprovação das contas finais 
por considerarem que estas só deviam ser apresentadas quan-
do fossem apurados todos os valores definitivos e, sempre, as-
sinadas pelo dono de obra”. Os eleitos pelo PSD apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “A conta final de obra deve ser 
aprovada pelo órgão competente para autorizar a despesa, no 
presente caso, a Câmara Municipal. Só após a sua aprovação, é 
que o representante do dono da obra procederá a assinatura da 
respetiva conta final.” 

Deliberação Nº 376/2014
Aprovação da Conta Final - Empreitada Valorização da 
Marginal Sul de Espinho e Construção da Praça do Mar
Presente a informação nº 10122/2014 da Divisão de Obras 
Municipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida 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 a conta final, refe-
rente à empreitada “Valorização da Marginal Sul de Espinho e 
Construção da Praça do Mar”. Os Vereadores do PS apresenta-
ram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido 
Socialista votaram contra a aprovação das contas finais por 
considerarem que estas só deviam ser apresentadas quando 
fossem apurados todos os valores definitivos e, sempre, assi-
nadas pelo dono de obra.” Os eleitos pelo PSD apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “A conta final de obra deve ser 
aprovada pelo órgão competente para autorizar a despesa, no 
presente caso, a Câmara Municipal. Só após a sua aprovação, é 
que o representante do dono da obra procederá a assinatura da 
respetiva conta final.” 

Deliberação Nº 377/2014
Liberação total de caução - Execução de passeio em micro-
betão - Rua da Praia – Silvalde
Presente a informação nº 9695/2014 da Divisão de Obras Mu-

nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar 
a liberação total (708,89 €) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Execução de Passeio em Microbetão – Rua da 
Praia Silvalde”, adjudicada à empresa “Construtora da Huila – 
Irmão Neves, Lda. 

Deliberação Nº 378/2014
Pedido de isenção de taxas por vistoria de salubridade
Presente a informação nº 9789/2014 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 o processo na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a isenção da taxa devida pela vistoria 
de salubridade requerida por Albina Silva Paiva, no âmbito do 
processo OP-VSA 7/2014. 

Assuntos para conhecimento 
Resumo Diário da Tesouraria
Presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 15 de Dezem-
bro de 2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de 
sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): quinhen-
tos e quarenta e três mil quinhentos e quarenta e nove euros e 
quarenta e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
novecentos e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e nove 
euros e oitenta e cinco cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um 
mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câ-
mara foi ainda informada que, até ao dia 15 de de zembro do 
corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta 
e nove milhões e setecentos mil trezentos e noventa e sete 
euros e sessenta e nove cêntimos, e tendo sido efetuados pa-
gamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e sete milhões 
trezentos e cinquenta e seis mil oitocentos e nove euros e ses-
senta e oito cêntimos. 

Versão revista e alterada pela Comissão Especial da As-
sembleia Municipal do “Regulamento de Habitação Social 
do Município de Espinho” no âmbito do respetivo proces-
so regulamentar
A Câmara tomou conhecimento da comunicação da Assembleia 
Municipal e documento em questão, conforme proposta revis-
ta, alterada e complementada pelo órgão deliberativo no seio 
de sua comissão especial para acompanhamento do processo 
de elaboração do “Regulamento de Habitação Social do Municí-
pio de Espinho”. 

Banco Alimentar contra a Fome – Agradecimento
O Banco Alimentar contra a Fome – Aveiro, agradece o trans-
porte disponibilizado pela Câmara Municipal durante a cam-
panha do Banco Alimentar que decorreu nos dias 29 e 30 de 
novembro. 
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Liga dos Combatentes – Agradecimento
A Liga dos Combatentes – Núcleo de Espinho agradece a dis-
ponibilidade da Câmara na limpeza e melhoramentos do monu-
mento aos Combatentes da Grande Guerra situado em Espinho.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar para o dia 
12/01/2015 (segunda-feira), com início às 17.00 ho-
ras, a reunião de Câmara que deveria ter lugar no dia 
05/01/2015. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

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 Ad-
ministrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 01/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E QUINZE .

Aos doze dias do mês de janeiro do ano dois mil e quinze, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, 
reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presi-
dência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos 
Lêdo da Fonseca, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira 
de Melo Sárria, tendo faltado, por motivo justificado, os Senho-
res Vereadores Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Luís Miguel 
Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Se-
nhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e 
Financeira. 

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

Deliberação n.º 1/2015
Aprovação das Atas n.ºs 26/2014 e 27/2014, de 9 e 23 
de dezembro
Em virtude das atas n.ºs 26/2014 e 27/2014 das reuniões 
ordinárias da Câmara Municipal de 9 e 23 de dezembro, res-
petivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os 
seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo a 
Câmara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo das suas 
prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos do dis-
posto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas 
aprovações por unanimidade. 

Deliberação n.º 2/2015
Atribuição dos Fundos de Maneio – 2015
Presente a informação nº 31/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar os Fundos de Maneio para o período 
compreendido entre 1/01/2015 a 31/12/2015. 

Deliberação n.º 3/2015
Aumento temporário dos Fundos Disponíveis
Presente a informação nº 124/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 maio-
ria com os votos contra dos Vereadores do PS, autorizar, a título 
excecional, o aumento temporário dos Fundos Disponíveis para 
o mês de janeiro de 2015, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 4º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA – Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso) e no estrito cumpri-
mento do n.º 2 do referido artigo, conjugado com a alínea g) do 
n.º 1 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o 
aumento temporário dos fundos disponíveis por considerarem 
que a câmara municipal desvirtua a lei que permite o aumento 
dos fundos nos 3 meses seguintes e este aumento dos fundos 
disponíveis serve somente para o município não constar na 
estatística dos incumpridores da Lei dos compromissos e dos 
pagamentos em atraso. Denota um município longe das metas 
financeiras que se propôs com o Estado português e que não 
consegue cumprir a Lei dos compromissos e dos pagamentos 
em atraso.”.  

Deliberação n.º 4/2015
Projeto de adjudicação da empreitada de obras públicas 
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“Defesa Longitudinal Aderente - Praia de Paramos – Es-
pinho”
Presente a informação n.º 33/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira 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 tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar 
o relatório final juntamente com os demais documentos que 
compõem o procedimento da empreitada de obras públicas 
“Defesa Longitudinal Aderente - Praia de Paramos – Espinho”, 
adjudicar a execução da empreitada à empresa M. Couto Al-
ves, S.A., pelo preço contratual de 864.956,81€ (oitocentos e 
sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e seis euros e 
oitenta e um cêntimos) acrescido de iva à taxa legal em vigor 
e de acordo com o estipulado nos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republi-
cado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de outubro e ainda 
pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho. 

Deliberação n.º 5/2015
Aprovação da conta final -“Enrocamento de proteção a um 
aglomerado habitacional e à E.T.A.R. em Paramos – Espi-
nho”
Presente a informação n.º 42/2015 da Divisão de Obras Muni-
cipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida 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 a conta final refe-
rente à empreitada “Enrocamento de proteção a um aglomera-
do habitacional e à E.T.A.R. em Paramos – Espinho” adjudicada 
à empresa Irmãos Cavaco, S.A. 

Deliberação n.º 6/2015
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação n.º 82/2015 da Divisão de Cultura so-
bre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documen-
to na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva, nos meses de novembro e dezembro de 2014 
e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalida-
des. 

Assuntos para conhecimento 
Resumo Diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesou-
raria do dia 2 janeiro de 2015 que apresentava os seguintes 
saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência 
de 2014 no valor de mil trezentos e vinte e dois e setenta e 
um cêntimos): Noventa e um mil novecentos e oitenta e dois 
euros e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS : um 

milhão e quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e oito 
euros e vinte e sete cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil 
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 2 janeiro do corrente ano, 
foram cabimentadas despesas no valor de três milhões qui-
nhentos e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e seis 
euros e sessenta cêntimos, não tendo sido efetuado qualquer 
pagamento.  

Listagem de contratos celebrados de 30 de agosto a 30 
de dezembro ao abrigo do parecer prévio genérico – 2014
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de pres-
tação de serviços celebrados de 30 de agosto a 30 de dezem-
bro ao abrigo do parecer genérico favorável aprovado pela Câ-
mara em 10 de janeiro de 2014. 

Agradecimento - Secção de Atletismo da A.D. Rio Largo
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Secção de Atletis-
mo da A.D. Rio Largo a agradecer o apoio prestado pela Câmara 
Municipal na participação da secção de atletismo do Rio Largo 
na 1ª São Silvestre de Espinho, felicitando a Câmara pela orga-
nização e pela prova. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O 
Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou 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 nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

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 da Divisão de Gestão Administra-
tiva e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçal-
ves, que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 02/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E SEIS DE JANEIRO DE 
DOIS MIL E QUINZE .

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano dois mil e quin-
ze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob 
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a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Ma-
tos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 
pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrati-
va, Financeira e Turismo. 

Período de antes da Ordem do Dia 
Voto de Pesar
Pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal foi apresenta-
do um voto de pesar pelo falecimento do Arquiteto Marques 
Aguiar, consultor do Município de 1982 até ao ano de 1986. 
Como consultor da área do urbanismo elaborou vários projetos 
de licenciamento municipal, planos de pormenor, foi autor do 
atual Plano Geral de Urbanização-PGU. Entre os projetos em-
blemáticos do município que assinou na cidade, destaque para 
o Projeto da Esplanada da beira-mar, a transformação da Rua 
19 em via pedonal e o projeto da Praça José Salvador, fronteira 
ao edifício dos Paços do Concelho. A Câmara tomou conheci-
mento e deliberou, por unanimidade, aprovar o referido voto de 
pesar e do mesmo dar conhecimento à família.” 

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

Deliberação n.º 7/2015
Aprovação da Ata nº 1/2015 de 12 de janeiro
Em virtude da ata n.º 1/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 12 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, 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.  

Deliberação Nº 8/2015
Pedido de parecer prévio para “Serviços Jurídicos para 
Contencioso”
Presente a informação nº 580/2015 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, por maioria com os votos contra dos Vereadores 
do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
serviços para o procedimento designado de “Serviços jurídicos 
para contencioso”, por ajuste direto à empresa Sousa Pinheiro 
& Montenegro, Sociedade de Advogados RL, com o NIF 510 
445 020, pelo preço base de 32.800,00€ (trinta e dois mil e 
oitocentos euros), acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos 
termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 
de dezembro.  

Deliberação Nº 9/2015
Pedido de parecer prévio para aquisição de prestação de 
serviço de disponibilização e manutenção de plataforma 
de ensino assistido
Presente a informação nº 612/2015 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, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo 
para a “Aquisição de serviço de disponibilização e manutenção 
de plataforma de ensino assistido”, por ajuste direto à empre-
sa Edubox, S.A., com o NIF 509295967, pelo valor base de 
15.996,40€ (quinze mil novecentos e noventa e seis euros e 
quarenta c êntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e 
nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 
31 de dezembro. 

Deliberação Nº 10/2015
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título 
precário da exploração económica do espaço municipal 
destinado a cafetaria sito na Piscina Municipal de Espinho
Presente a informação nº 320/2015 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 o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título precá-
rio da exploração económica do espaço municipal destinado a 
cafetaria sito na Piscina Municipal de Espinho e designar os 
Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, 
Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Luís Miguel Pereira Ber-
nardes dos Santos Neto para integrarem a Comissão que irá 
efetuar o procedimento de Hasta Pública com início às 11:00 
horas do dia 24 de fevereiro de 2015. 

Deliberação Nº 11/2015
Subsídios a atribuir a entidades com relevância Social no 
Município de Espinho – 2015
Presente a informação nº 719/2015 dos Serviços de Apoio à 
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 o documento na mesma  referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maio-
ria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a atribuição 
dos subsídios às entidades de relevância social do município 
nos termos constantes da listagem apresentada na informação 
acima referida. 

Deliberação Nº 12/2015
Subsídio a atribuir à ADCE - Associação para o Desenvol-
vimento do Concelho de Espinho, no âmbito do Protocolo 
de Exploração do Centro Multimeios
Presente a informação nº 614/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
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que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores 
do Partido Socialista, atribuir à ADCE - Associação para o De-
senvolvimento do Concelho de Espinho, para o ano de 2015, 
no âmbito do protocolo mencionado em título, um subsídio no 
valor de 250,000.00€ (duzentos e cinquenta mil euros). Os Ve-
readores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Os vereadores do Partido Socialista votaram contra a atribui-
ção de subsídio à ADCE no âmbito do protocolo de exploração 
do Centro Multimeios, uma vez que todos os pressupostos, 
(inerentes ao funcionamento do Centro Multimeios que leva-
ram a Câmara Municipal de Espinho (CME) a fazer um protocolo 
de exploração com a Associação de Desenvolvimento do Con-
celho de Espinho (ADCE) para exploração deste equipamento), 
estão atualmente demasiadamente desvirtuados, não salva-
guardam o interesse público e devem ser revistos em toda a 
sua dimensão.”. 

Deliberação Nº 13/2015
Atribuição de Subsídio à ADCE para comparticipar a com-
ponente nacional da Candidatura a Fundos Comunitários 
do projeto de projeção digital de alta resolução
Presente a informação nº 616/2015 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 os documentos na mesma referidos 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, 
aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 200.000,00€ 
(duzentos mil euros) à ADCE – Associação de Desenvolvimen-
to do Concelho de Espinho para suportar os custos relativos à 
componente nacional da candidatura a Fundos Comunitários 
do projeto de projeção digital de alta resolução. Os Vereadores 
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os verea-
dores do Partido Socialista votaram contra a atribuição de sub-
sídio à ADCE para comparticipar a componente nacional da Can-
didatura a Fundos Comunitários do projeto de projeção digital 
de alta resolução, por termos a convicção que a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho, quando se candi-
datou aos fundos comunitários, tinha a componente nacional 
devidamente assegurada devido à parceria com a empresa que 
concebeu o equipamento de projeção digital de alta resolução 
tal como foi devidamente publicitada pela imprensa nacional, 
sendo este subsídio, para o fim que se propõe, absolutamente 
questionável.”
 
Deliberação Nº 14/2015
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho 
e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira para 
implementação do Projeto “ VAZIO VISÍVEL” no Mercado 
Municipal
Presente a informação nº 634/2015 da Divisão de serviços Bá-
sicos 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). Vota-
ção: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 
dos serviços acima referida e a proposta de minuta de protoco-
lo em causa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo do disposto 
na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro - com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjei-
ra o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira para 
implementação do Projeto “Vazio Visível” no edifício do Mer-
cado Municipal de Espinho”, de acordo com os considerandos e 
termos nele fixados (e respetivas plantas anexas). 

Deliberação Nº 15/2015
Ratificação Despacho AM n.º 13/2015 do Sr. Presidente 
da Câmara (Minuta Contrato de Empreitada de Obras Pú-
blicas “Defesa Longitudinal Aderente - Praia de Paramos 
- Espinho”)
Presente a informação nº 621/2015 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 os documentos na mesma referi-
dos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do 
PS, nos termos do n.º 3 do artigo n.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, ratificar o Despacho AM n.º 13/2015 exarado 
em 20 de janeiro de 2015, pelo Sr. Presidente da Câmara, que 
aprovou a Minuta do Contrato de Empreitada de Obras Públicas 
- “Defesa Longitudinal Aderente - Praia de Paramos - Espinho”, 
em que são outorgantes o Município de Espinho e a Sociedade 
- M. COUTO ALVES, S.A., para os efeitos previstos no n.º 1 do 
artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro (Có-
digo dos Contratos Públicos), na sua atual redação. Os Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
Vereadores do Partido Socialista votaram contra a ratificação 
do Despacho, na sequência e em coerência com as posições 
anteriormente assumidas, nas reuniões de Câmara de 4 e 27 
de Junho de 2014, por persistirem erros grosseiros no Cader-
no de Encargos (Cláusulas Gerais e Técnicas) em anexo a esta 
Minuta de Contrato, já anteriormente por nós identificados e 
que, em última análise, poderão resultar em trabalhos a mais 
desnecessários.”. 

Deliberação Nº 16/2015
Aprovação conta final – Reconstrução do símbolo da CME 
na rotunda de acesso à A29
Presente a informação n.º 6118/2014 da Divisão de Obras Mu-
nicipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida 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 a conta final referente à empreitada “Reconstrução do 
símbolo da CME na rotunda de acesso à A29”, adjudicada à em-
presa “J. Silva Reis – Engenharia, Unipessoal Lda.”. 
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Deliberação Nº 17/2015
Festa em honra de Santo Tirso - Paramos
Pedido de Corte de Rua ao Trânsito: Presente a informação 
n.º 620/2015 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 
e Turismo 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, 
autorizar a Comissão da Fábrica da Igreja e Conselho Económi-
co da Paróquia de Santo Tirso de Paramos a efetuar o corte ao 
trânsito na Rua Nova (exceto moradores) entre a Rua da Bela 
Vista e o portão sul do Cemitério, entre as 08:00 e as 18:00 
horas no âmbito da festa em honra de Santo Tirso a realizar no 
dia 1 de Fevereiro 2015. 

Deliberação Nº 18/2015
Carnaval da Idanha - Corte de Ruas ao Trânsito
Presente a informação nº 666/2015 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, por unanimidade, autorizar o Grupo Desportivo da Ida-
nha a realizar o desfile de carnaval e efetuar o corte ao trânsito 
nas ruas de Anta, de acordo com o percurso indicado, no dia 15 
de fevereiro 2015, pelas 15.00 horas. 

Resumo Diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria 
do dia 16 Janeiro de 2015 que apresentava os seguintes sal-
dos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 
2014 no valor de mil trezentos e vinte e dois euros e setenta 
e um cêntimos): um milhão quatrocentos e vinte e um mil sete-
centos e sessenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos. 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão e um mil cento e 
dez euros e sessenta e um cêntimos. DOCUMENTOS: Trinta e 
um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A 
Câmara foi ainda informada que, até ao dia 16 Janeiro do cor-
rente ano foram cabimentadas despesas no valor de vinte e 
oito milhões e doze mil quinhentos e sessenta e dois euros e 
dezanove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 
mesmo dia no valor de cento e noventa e cinco mil trezentos e 
sessenta e cinco euros e oitenta e seis cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou 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 nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. 

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 da Divisão de Gestão Administra-
tiva, Financeira e Turismo, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE jANEIRO DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Janeiro de 2015 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.

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.287.900 1.413.696 5,82%
Receitas de Capital 12.503.200 1.400.970 11,20%

Total da Receita 36.791.100 2.814.666 7,65%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.934.570 1.737.277 7,57%
Despesas de Capital 13.856.630 1.063.571 7,68%

Total da Despesa 36.791.200 2.800.848 7,61%



24

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.1 de janeiro de 2015

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 907.992 905.352 774.063 718.187

Impostos Directos 285.177 285.177 186.995 133.271
Impostos Indirectos 124.894 124.867 124.900 124.997
Taxas, Multas e Outras Penalidades 162.860 162.566 132.637 131.750
Rendimentos de Propriedade 4 4 0 0
Venda de Bens e Serviços Correntes 328.065 325.746 322.644 321.281
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 6.991 6.991 6.887 6.887

Alheia 1.677.986 1.670.845 2.272.152 2.096.479
Passivos Financeiros 950.000 950.000 0 0
Fundos Municipais 414.464 414.464 467.873 467.873
Outras Transferências 313.522 306.381 1.804.279 1.628.606

Total da Receita 2.585.978 2.576.197 3.046.215 2.814.666

RECEITA Jan-14 Jan-15

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 872.550 1.261.547 931.943 1.717.942

Pessoal 658.751 669.834 687.113 701.219
Aquisição de Bens e Serviços 164.894 526.437 185.250 963.132
Outras Despesas Correntes 48.906 65.275 59.580 53.591

Serviço da Dívida 69.506 19.639 14.986 14.986
Juros e Outros Encargos 10.828 10.172 5.519 5.519
Passivos Financeiros 58.677 9.467 9.467 9.467

Investimento Global 134.728 718.956 438.584 1.054.104
Aquisição de Bens de Capital 50.880 580.132 308.798 876.234
Transferências de Capital 83.848 138.824 129.786 177.870

Restantes Despesas 79.785 78.409 24.339 13.816
Transferências Correntes 79.785 78.409 24.339 13.816

Total da Despesa 1.156.569 2.078.551 1.409.851 2.800.848

DESPESA Jan-14 Jan-15
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* Dados Provisórios
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Dívida

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO 
PRAZO

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL CAPITAL SOCIAL PARTICIPAÇÃO %
GRUPO AUTÁRQUICO 78.068.566 1.894.844 2,43%

EMPRESAS PARTICIPADAS 46.187.775 675.765 1,46%
ÁGUAS DOURO E PAIVA 20.902.500 299.350 1,43%
PORTGÁS 7.909.150 14.236 0,18%
PRIMUS 663.900 499 0,08%
SIMRIA 16.712.225 361.680 2,16%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 31.880.791 1.219.078 3,82%
LIPOR 27.174.832 1.078.841 3,97%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 4.705.959 140.238 2,98%
ANMP n.a. n.a. n.a.

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 150.000 7.200 4,80%
ENERGAIA 150.000 7.200 4,80%

TOTAL 78.218.566 1.902.044 2,43%

DÍVIDA Jan-14 Jan-15 (*)
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 33.220.075,47 30.585.407,03

1. Empréstimos 15.769.181,99 14.366.536,05
2. Outros Credores 17.450.893,48 16.218.870,98

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 7.301.993,21 4.983.669,51
1. Empréstimos 950.000,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 5.459.960,36 4.729.915,46

2.1. Fornecedores c/c 3.240.237,21 2.413.595,87
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 42.223,55 29.955,64
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 1.994.386,81 2.116.189,04
2.4. Estado e outros entes públicos 6.824,07 6.761,10
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 176.288,72 163.413,81

3. Operações de tesouraria 892.032,85 253.754,05
3.1. Estado e outros entes públicos 110.799,02 114.799,37
3.2. Clientes e utentes com caução 62.295,15 63.077,75
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 624.774,56 0,00
3.4. Outros Credores 94.164,12 75.876,93

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 40.522.068,68 35.569.076,54
(*) Dados Provisórios
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Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 4.803.220 282.879 5,89%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 4.753.220 282.879 5,95%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.753.220 282.879 5,95%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 50.000 0 0,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 50.000 0 0,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 12.919.884 1.411.221 10,92%
EDUCAÇÃO 4.002.365 784.278 19,60%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2.676.242 715.696 26,74%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.326.123 68.581 5,17%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 190.146 0 0,00%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 190.146 0 0,00%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 8.344.488 625.915 7,50%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2.250.922 4.545 0,20%
SANEAMENTO 2.528.702 257.766 10,19%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.663.444 195.174 11,73%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.531.881 167.482 10,93%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 369.539 948 0,26%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 382.885 1.028 0,27%
CULTURA 189.673 186 0,10%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 193.212 842 0,44%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.166.821 278.325 6,68%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 441.421 110.611 25,06%
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.395.993 123.793 5,17%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 541.323 2.604 0,48%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 541.323 2.604 0,48%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 643.064 40.163 6,25%
MERCADOS E FEIRAS 21.500 0 0,00%
TURISMO 621.564 40.163 6,46%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 145.020 1.153 0,80%
4 OUTRAS FUNÇÕES 267.850 393 0,15%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 267.450 0 0,00%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 400 393 98,31%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 - Janeiro

Total Geral 22.157.775 1.972.818 8,90%

Pagamentos em Atraso Jan-14 Jan-15
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 313.725 0
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 620.166 0
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 264.032 0
Mais de 360 dias 3.080 0

Total Geral 1.201.002 0
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ
   31 DE JANEIRO DE 2015
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Pavilhão Municipal N.G.
Nº de Horas de Utilização

A.A.Espinho

S.C.Espinho

Novasemente G.D.

P.S.P.

S.C.E. - Boccia

Manuel Lopes

Campeonato de Futsal Veteranos
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Campeonato de Voleibol Escolar

Férias Desportivas de Verão
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Veteranos
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

SERVIÇOS DE BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva é um serviço públi-
co de leitura, que disponibiliza aos seus utilizadores um acervo 
documental bastante diversificado, em diferentes suportes, e 
dinamiza uma grande variedade de atividades culturais envol-
vendo diferentes faixas etárias, estratos sociais, cumprindo, 
desta forma, os princípios básicos do Manifesto da UNESCO. 
De salientar que a Biblioteca Municipal recebeu, pela represen-
tante da Comissão Nacional da UNESCO, Dr.ª Fatima Claudino, o 
certificado de Biblioteca Associada da UNESCO (UNAL).
Para além da sua equipa multidisciplinar, beneficia igualmente 
do serviço prestado por voluntários e de parcerias com entida-
des públicas e privadas, de forma a otimizar recursos humanos 
e financeiros.
De realçar que a Biblioteca Itinerante, nas suas visitas aos La-
res e Centros de Dia do concelho de Espinho, iniciou em dezem-
bro um novo projeto de leitura, intitulado “À conversa com… os 
menos jovens”, que consiste na escolha de um tema, para se 
realizar pequenas leituras, seguidas de conversas informais e 
debates de ideias. Devido ao êxito que estas sessões tiveram, 
estão a ser incluídas “Horas do conto” nas escolas que recebem 
este serviço móvel.

BIBLIOITINERANTE
Empréstimo ao domicílio (utilizadores com mobilidade re-
duzida), Escolas, Lares e Centros de dia do concelho de 
Espinho.
Este serviço faculta diariamente empréstimo de documentos 
(livros, vídeos, revistas, etc.) aos estabelecimentos de ensi-
no públicos e privados do Concelho. Atualmente este serviço 
móvel contempla também os Lares e Centros de Dia. Preten-
de também ser útil para utilizadores com mobilidade reduzida, 
permanente ou temporária, fazendo chegar os documentos 
aos seus domicílios. 
Na sequência das visitas quinzenais que efetua aos idosos dos 
Lares e Centros de dia, para empréstimo de documentos, a Bi-
blioteca Itinerante inovou este serviço com um projeto intitula-
do, “À conversa com… os menos jovens”, que consiste na esco-
lha de um tema, para se realizar pequenas leituras, seguidas de 
conversas informais e debates de ideias. Devido ao êxito que 
estas sessões tiveram, estão a ser incluídas “Hora do conto” 
nas escolas que recebem este serviço móvel.

Há Histórias à Quarta (às quartas feiras)
Histórias para crianças e famílias, pelas Professoras voluntá-

rias Cândida Ribeiro e Lígia Patacho.
Público Alvo: Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares.
26 participantes - Entrada livre.

Magia das Palavras Lidas e Ilustradas
Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribei-
ro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora voluntária 
Isabel Pelaez.
Inscrições prévias para grupos máximos de 25 crianças, com 
idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos.

116 participantes

Bebéteca “Letras e Chupetas”

Atividades promoção da leitura para a primeira infância. 
Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos mágicos com 
o bebé e seus familiares. 
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fa-
zem destas sessões vivências importantes para o desenvolvi-
mento do bebé.
Sala polivalente da biblioteca
Participação: 2.50 por bebé + até 2 acompanhantes

45 participantes

“Conto um Conto para ti” 
Com a presença das mais conhecidas personagens das 
histórias. 
Um sábado por mês.
São fantásticas as histórias que os personagens das histórias 
têm para contar!
Nomes como a Branca de Neve, a radical Vovó Miquinhas, o Pi-
nóquio, a Pirata Zaragata, entre vários outros, já têm passado 
pela biblioteca para contar as suas histórias!
Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos (min. 5 e máx. 20 par-
ticipantes)
30 participantes - Entrada livre

Onda Poética 
Uma quinta feira por mês
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
63 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Um sábado por mês
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreen-
didas entre os 2 aos 5 anos
Custo: 2.40€ (por criança)
12 participantes

Atividades pontuais na Biblioteca Municipal
Exposição “Árvore de Natal reciclada” por Família Sousa
De 1 a 5
50 visitantes

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
Apresentação do livro “Por acaso…” de Fátima Araújo
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A jornalista da RTP, Fátima Araújo, apresentou o livro “Por aca-
so…”, da sua autoria e com prefácio escrito pelo neurocirurgião 
João Lobo Antunes, no dia 3 de Dezembro de 2014, Dia Inter-
nacional das Pessoas com Deficiência, na Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva em Espinho 
90 participantes

Música com Bebés & Papás
“Fazer música com bebés & papás é antes de mais uma sessão 
de partilha e sociabilização.
Os bebés e respetivos acompanhantes são expostos a um am-
biente musical rico, de qualidade, variado em timbres e estilos 
musicais, com vista à aquisição de um vocabulário e repertório 
musical.
A música e as histórias sonoras contadas transportam-nos para 
um mundo de fantasia, proporcionando momentos inesquecí-
veis.“
Público-alvo: dos 0 aos 36 meses
Sessões mensais, sempre no 1º sábado 
Inscrições prévias
Custos:€7,5 bebe e acompanhante | €2,5 acompanhante extra
35 participantes

Festival Internacional de Música Lusófona “6 Continentes” 
Apresentação do livro “Ser português é…” de Ana Luísa 
Carapinheiro
Momento musical pelos alunos da Escola Espinho 2
88 participantes

6ª edição “Adormecer com as Letras” 
Foi uma noite diferente e especial para as crianças que pernoi-
taram na biblioteca. Um serão recheado de contos fantásticos, 
divertidos e muitas outras surpresas.
Oferta da ceia e do pequeno-almoço.
Acolhimento e acompanhamento permanente por parte dos 
técnicos da Biblioteca.
Público alvo: Crianças dos 6 aos 10 anos.
Custo: 5.00€ (pagamento no ato de inscrição)
20 participantes

Lançamento do livro “Porque não desististe de mim” de 
Fátima Ribeiro
45 participantes

Exposição “Presépios da Universidade Sénior de Espinho” 
De 18 de dezembro a 5 de janeiro
Iniciativa promovida pela Universidade Sénior de Espinho
100 visitantes

Exposição “Presépios de Natal” construídos com material 
reciclável
Iniciativa promovida pelo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida
150 visitantes

Natal Encantado
O Natal no Mundo – histórias e atividades à roda das tradições
Crianças: 6 aos 10 anos de idade (máximo 15 participantes)
Custo diário: 2,30 €     
Serviço educativo da Divisão de Cultura
28 participantes

Apresentação do livro “Califórnia, madrasta dos meus fi-
lhos” de Deolinda Adão
A Associação de Estudo, Cooperação e Solidariedade - Mu-
lher Migrante, promoveu a apresentação do livro “Califórnia, 
madrasta dos meus filhos” pela Professora  Doutora Deolinda 
Adão da Universidade de Berkeley.
A sessão,  onde o tema da emigração esteve em debate,  ocor-
reu na Biblioteca  José Marmelo e Silva em Espinho para diver-
sos alunos do ensino secundário das escolas do concelho de 
Espinho.
75 participantes

75º Aniversário do livro “Depoimento” de José Marmelo 
e Silva
Leitura dramatizada da obra “Depoimento” de José Marmelo e 
Silva pelo TPE – Teatro popular de Espinho, com encenação de 
António Paiva, seguido de debate.
Iniciativa promovida pela Associação dos Amigos da Biblioteca.
45 participantes

Exposição “O gato Tirolês” de Alice Cardoso
Iniciativa promovida pela Associação RECORTAR PALAVRAS - 
Associação Artística, Literária, Educacional e Lúdica
Inauguração no dia 14 de janeiro, às 15h30, com a presença da 
autora Alice Cardoso
250 visitantes

Atividades em torno da exposição:
Workshop de ilustração por Anabela Pedrosa 
25 participantes

Workshop de ilustração por Graça Tavares
15 participantes

Encerramento da exposição com um “Encontro dos ilus-
tradores” que participaram nas ilustrações da exposição 
“O Gato Tirolês” 
15 participantes

Visita guiada ao Rotary Clube
12 visitantes
Reunião Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares
Público alvo: Professores bibliotecário da área de Douro-Vouga
70 participantes

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto
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Comemorou-se no dia 27 de Janeiro o Dia Internacional em 
Memória das Vítimas do Holocausto, data que coincide com 
o 70º aniversário da libertação do campo de concentração de 
Auschwitz-Birkenau, em 1945.
A Escola Básica e Secundária Domingos Capela (Agrupamen-
to de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida) associou-se às 
cerimónias que, nas Nações Unidas e em todo o mundo, ren-
dem homenagem às vítimas do Holocausto. Recordar os seis 
milhões de Judeus e as demais vítimas do extermínio nazi, 
como os prisioneiros de guerra, os dissidentes políticos e os 
membros de grupos minoritários que foram sistematicamente 
assassinados durante a II Guerra Mundial, é um dever de todos.
Um grupo de 70 alunos (ou mais) foram acompanhados por al-
guns professores das disciplinas de Educação para a Cidadania, 
História, Educação Visual e Inglês numa marcha que pretendeu 
simbolizar a “Marcha dos Sobreviventes” que ocorre todos os 
anos no antigo campo de extermínio nazi de Auschwitz-Birke-
nau, no sul da Polónia. Esta marcha, com mais de vinte anos 
de existência, tem como objectivo homenagear as vítimas do 
Holocausto libertadas pelas tropas aliadas há 70 anos. As mi-
lhares de pessoas que nela participam todos os anos percor-
rem a pé os cerca de três quilómetros que separam o campo de 
Auschwitz do de Birkenau, passando pelo que ainda resta das 
câmaras de gás e dos fornos crematórios.
Os alunos e professores que integraram esta marcha simbólica 
trouxeram as 70 flores que prepararam ao longo da semana e 
depositaram-nas na Biblioteca Municipal para que todos pos-
sam relembrar, reflectir e reagir contra a intolerância, o precon-
ceito, o racismo, a xenofobia e o ódio, enfim, para que a história 
nunca mais se repita.
140 participantes

Colóquio “Questões da Deontologia Profissional” 
Organizado pela Delegação de Espinho da Ordem dos Advo-
gados
80 participantes

Babyoga
às 10H30 – Nível 1 (2 aos 12 meses)
às 11h15 – Nível 2 (13 aos 24 meses)
às 15h00 – Nível 3 (2 aos 5 anos)
Dinamizado por Sandra Contente
Custo: oferta de 1l leite para a associação “Acreditar”
Nº máximo de inscrições em cada sessão: 10 Bebés + 1 
acompanhante por cada bebé
46 participantes

SERVIÇO DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimen-
to cultural e preservação da memória coletiva da comunida-
de 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 expo-

sições 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 
dezasseis exposições, que foram fruto de um minucioso traba-
lho de investigação histórica.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Dezembro e Janeiro as exposições “S.C.E. – 100 Anos de Histó-
ria Viva” e “Onde não puderes amar, não te demores”, pintura 
de Leonor Sousa e Beta Morais, exposição de pintura que inte-
gra o projecto “Vens expor nos átrios do Museu”, iniciativa que 
pretende dar voz aos artistas plásticos de Espinho. 
Visitantes: 344
      
Seminários, Convénios, Encontros, Jornadas, Reuniões, 
Workshops e Espectáculos no FACE
Durante os meses de Dezembro e Janeiro, realizaram-se espec-
táculos musicais, jornadas e reuniões de associações conce-
lhias.
Participantes: 600

SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL
 O serviço de promoção cultural realizou várias actividades no 
âmbito da edição 2015 do Mar-Marionetas – Festival Inter-
nacional de Marionetas de Espinho. Os projectos “O Mário e a 
Neta vão às Escolas” e “A Parada dos Irrequietos, construção de 
adereços” tiveram a participação de muitos alunos do 1.º ciclo 
das escolas do concelho de Espinho.
Participantes: 298 alunos

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

HABITAÇÃO SOCIAL
No âmbito da intervenção multi-institucional destacam-se 
ações como a preparação de processos de realojamento, visitas 
domiciliárias, contactos informais com a população residente 
nos diversos complexos habitacionais, reuniões de entrada e 
atendimento de vários moradores para resolução de conflitos 
de vizinhança e orientações diversas. 
No âmbito do “Modelo de Gestão dos Atrasos e Incumprimen-
tos no Pagamento de Rendas de Habitação Social do Município 
de Espinho” deu-se continuidade à gestão social dos incumpri-
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mentos, com a monitorização mensal do pagamento das rendas 
e realização de reuniões e contatos regulares com os titulares 
da ocupação dos fogos de habitação social e/ou técnicos que 
acompanham os agregados familiares no âmbito de processos 
de RSI ou Ação Social.
Ainda neste âmbito, a CME recebeu os colegas da Divisão de 
Habitação da CM Aveiro, numa reunião de troca de saberes e 
partilha de experiências. 
Tendo em conta a necessidade de compatibilizar, formalizar e 
uniformizar a ocupação dos fogos do “Bairro das Famílias Po-
bres/Bairro Novo da Câmara” com o modelo e procedimentos 
seguidos para os demais conjuntos habitacionais, os serviços 
procederam à análise das situações das ocupações dos fogos 
do Bairro, recolha de elementos e elaboração do processo de 
cada morador.
Embora tenha sido terminada a apreciação e revisão da propos-
ta de Projeto “Regulamento de Habitação Social do Município 
de Espinho” pela Comissão Especializada da Assembleia Mu-
nicipal para Acompanhamento da Elaboração do Regulamento, 
na sequência de alterações legislativas posteriores, houve ne-
cessidade de o documento voltar a ser revisto, trabalho que 

ainda se encontra a decorrer. 

HORTA COMUNITÁRIA DE PARAMOS 
No passado dia 13 de dezembro foi apresentada a “Horta Co-
munitária” de Paramos à comunidade local, às entidades conce-
lhias e à comunicação social. Esta iniciativa realiza-se median-
te uma parceria com o Regimento de Engenharia e a LIPOR.

INTERVENÇÃO PROXIMIDADE
A intervenção de proximidade nos territórios de Paramos, Anta, 
Guetim e Silvalde tem sido uma das prioridades assumida pe-
los serviços, dando cada vez maior visibilidade à gestão social 

destes territórios. 

REDE DE APOIO ALIMENTAR
Deu-se continuidade ao projeto ‘Rede de Apoio Alimentar’ que 
visa rentabilizar os recursos existentes no território e permitir 
o aproveitamento dos excedentes diários dos estabelecimen-
tos escolares concelhios e canaliza-los para as famílias e indiví-
duos que necessitam de apoio ao nível alimentar. O projeto foi 
interrompido no período das férias escolares de Natal, tendo 
sido retomado novamente no início do mês de janeiro.

CEIA SOLIDÁRIA
No passado dia 17 de dezembro, realizou-se, pelo quarto ano 
consecutivo, mais uma Ceia de Natal Solidária direcionada para 
a população em situação de sem abrigo e carenciada do con-
celho.
A Ceia Solidária foi realizada em estreita articulação com a Pa-
róquia de Espinho e com a Associação Chuva d’ Afetos (que ofe-
receu a todos os participantes um cabaz de alimentos, peças 

de vestuário e calçado), e teve como parceiros 27 restaurantes 
e 3 confeitarias do concelho.
Estiveram presentes cerca de 110 pessoas, que contaram com 

o apoio e colaboração de 33 voluntários.

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
As aulas de Meditação, com periodicidade semanal, continuam 

a decorrer e tem proporcionado ao grupo de cerca de 25 senio-

res melhorar o auto conhecimento. A Meditação tem como prin-

cipais benefícios o equilíbrio emocional, a redução dos níveis 

de ansiedade, a promoção da capacidade de atenção e concen-

tração, a perceção do próprio e do meio exterior, o controlo das 

emoções, o melhorar da postura corporal, o desenvolvimento 

interpessoal, o aumento da criatividade, o respeito pelos ou-

tros e o bem-estar geral. 

No dia 21 de dezembro, teve lugar na Nave Polivalente de Es-

pinho, mais uma Festa de Natal direcionada para a população 

sénior. Foi proporcionado a esta população mais uma tarde de 

muita animação, boa disposição e convívio salutar.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA
Tendo em vista a participação no projeto “Cuidar de Quem 

Cuida” promovido pelo CASTIIS - Centro de Assistência Social 

à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo, e com o objetivo de 

identificar as entidades concelhias interessadas na capacita-

ção e implementação do “Programa Psicoeducativo” dirigido a 

cuidadores informais de pessoas com demência, foi realizada 

no passado dia 15 de janeiro uma reunião para a apresentação 

do projeto.

REUNIÕES INTERINSTITUCIONAIS
Foi assegurada a participação nas reuniões do Núcleo Local 
de Inserção de Espinho e nas reuniões do consórcio do projeto 

Multivivências da Cerciespinho.

PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
No período em análise, o projeto registou 431 utilizações. 

FORMAÇÃO CONTÍNUA
Foi assegurada a presença no Seminário “Stalking e Violência 

Doméstica – O Eu; O Diagnóstico; O Problema e as Recomenda-

ções”, organizado pela Delegação do Porto da Ordem dos Advo-

gados, no passado dia 10 de dezembro.

REDE SOCIAL
No âmbito da Rede Concelhia de Apoio Alimentar, foi elabo-
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rada a proposta de inquérito a aplicar aos beneficiários que 

usufruem de um qualquer tipo de resposta de apoio alimentar, 

para avaliação das necessidades e da satisfação com as res-

postas atuais.

Foi realizado o tratamento dos dados recolhidos no processo 

de consulta pública sobre os pontos fortes, pontos fracos e su-

gestões de intervenção no âmbito das atividades económicas.

No que concerne ao Observatório Social da Rede Social foram 

recolhidos e tratados os elementos estatísticos nas seguintes 

áreas temáticas: Atividades Económicas, População Ativa, Ha-

bitação e Saúde. Foi atualizada a base de dados online.

Foi distribuído pelos membros dos CLAS o Guia de Recursos 

para a Deficiência (que inclui as respostas concelhias, bem 

como as existentes no distrito de Aveiro e do Porto).

No âmbito da elaboração do Relatório de Atividades da Rede 

Social, foi realizado o levantamento da relação entre as ativi-

dades previstas no Plano de Ação 2014 e as atividades cum-

pridas, tendo sido analisada e discutida em sede de Núcleo 

Executivo a taxa de execução do Plano de Ação 2014.

Foi dado apoio à construção de candidaturas concelhias, proce-

dendo-se à recolha de informações do Diagnóstico Social.

Foi construída documentação de apoio ao processo de planea-

mento das DLBC.

Deu-se continuidade à dinamização das reuniões do núcleo 

executivo e foi realizada uma reunião com as entidades conce-

lhias que atuam na área da alimentação.

Foi assegurada a presença numa reunião extraordinária convo-

cada pela Plataforma Supraconcelhia do Grande Porto.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, 
destacam-se as seguintes atividades:

1º Torneio de Clube Não Seniores – A.A.E. Badmínton
6 de dezembro
Teve lugar no dia de ontem, na Nave Polivalente de Espinho, o 
1º Torneio de Clubes Não Seniores da temporada 2014/15, or-
ganizado pela Associação Académica de Espinho. A prova con-
tou com a presença de quase uma centena de atletas e contou 
para o ranking nacional dos respetivos escalões. De referir que 
não se realizou qualquer prova no escalão sub11, e em todos 
os outros escalões também não se realizou qualquer prova de 
pares senhoras.

Torneio Técnico de Natal Infantil/ Jovem – APAM
8 de dezembro
Foi na Nave Polivalente de Espinho que a APAM realizou a 8 
de dezembro mais um torneio de Natal. Inserido nas comemo-
rações de mais um aniversário da APAM, esteve o tradicional 
Torneio de Natal de Viet-Vo-Dao, aberto apenas aos pratican-
tes mais jovens e ainda a festa de natal da APAM. O Torneio 
de Natal foi dividido em duas partes, a parte da manhã, onde 
decorreram as eliminatórias dos diversos escalões, e a parte da 
tarde, onde os participantes que passaram à final se bateram 
por um lugar no pódio.
A competição foi direcionada para as camadas jovens do Viet-
-Vo-Dao. Contou com mais de 100 participações, divididas pe-
los diversos escalões.

Festa de Natal – CSCD dos trabalhadores do Município
15 de dezembro
No domingo, dia 15 de dezembro foi realizada a festa de natal 
para os filhos dos trabalhadores da autarquia também organi-
zada pelo CSCD com o apoio da Câmara Municipal.
A iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara, 
Pinto Moreira, que nas suas intervenções quis assinalar a im-
portância destes momentos e o apoio incondicional do execu-
tivo a estas iniciativas.

3ª Jornada Não Seniores - Fase Zonal
20 de dezembro 2014
A Nave Polivalente de Espinho, recebeu no passado dia 20 de 
dezembro a 3º jornada Não Seniores zona, ultimo torneio do 
ano 2014, tendo a organização ficado a cargo da Novasemente 
Grupo Desportivo, secção de Badminton.

Baile Natal idosos – Ação Social C.M.E.
21 de dezembro 2014
O Baile de Natal dos Idosos realizou-se no dia 21 de dezembro 
na Nave Polivalente de Espinho.
Foi uma tarde de convívio, alegria e de celebração do Natal 
para meio milhar deepessoas.
A iniciativa da Câmara Municipal de Espinho que se repete to-
dos os anos por esta altura, pretende valorizar a experiência de 
vida da população sénior do concelho, combater o isolamento 
e proporcionar o reencontro entre pessoas da mesma geração.

1ª Corrida de São Silvestre Espinho
3 de janeiro 2015
A Cidade de Espinho recebeu no passado dia 3 de janeiro de 
2015, a sua primeira Corrida São Silvestre – Cidade de Espi-
nho. Esta prova foi o ponto de partida para um ano repleto de 
grandes eventos desportivos, onde se prevê muita animação e 
dinamismo no concelho com destaque especial para a receção 
do Mundial de Futebol de Praia, já no próximo verão.
Numa organização conjunta entre a Câmara Municipal de Es-
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pinho e a empresa Atlética, as principais artérias espinhenses 
encheram-se de público vara aplaudir mais de um milhar de 
participantes.
A prova iniciou às 18:00 horas, na Alameda 8 junto ao Casino 
Solverde, tendo passado pela Avenida 8, Rua 2, Praça do Mar, 
Rua 23, Avenida 24, Rua 33, Rua do Passal, Rua São Martinho 
de Anta, Rua 19, Avenida 32 e Rua 62.

4º Torneio de Badminton da Costa Verde – A.A.E.
17 de janeiro
Realizou-se no passado dia 17 de janeiro o 4º Torneio de Bad-
minton da Costa Verde. Este torneio de Clubes organizado pela 
Associação Académica de Espinho. Este torneio contou com as 
Categorias Absoluta, C e D de seniores.

Fase Final do Campeonato Nacional de Hóquei em Campo 
– A.A.E./F.P.H.
31 de janeiro e 1 fevereiro

A Nave Polivalente foi palco da Fase Final do Campeonato Na-
cional de Hóquei em Campo. A Associação Académica Espinho 
terminou com um honroso 3° lugar na Fase Final do Nacional 
de Hóquei de Sala, uma fase em que competiram 8 equipas. 
Na sua Final, a AAE venceu o Sport Clube Porto por 7-5 numa 
partida empolgante com uma viragem no resultado já na parte 
final do encontro. O GD Carris sagrou-se Campeão Nacional ao 

vencer na grande final a AD Lousada por 7-3.

ESPINHO EM FORMA
Média diária de utilizadores: 110 

Total de utilizadores | Alunos inscritos no projeto: 220

Utilizadores: População do Concelho de Espinho com mais de 

55 anos

Actividades Realizadas: 

1º período do ano lectivo  2014/2015

Marcha (Balneário marinho/Nave Polivalente) 

Hidroginástica (Balneário Marinho e Piscina Municipal)

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO NA ESCOLA EU TENHO TUDO | 2014/2015
O projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma parceria efe-
tuada com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

Trata-se de uma ação social destinada à comunidade escolar 
que abrange várias valências, desde psicomotricidade/reabili-
tação, fisioterapia, terapia da fala, dança terapêutica, psicolo-
gia e equitação terapêutica.
Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar às crianças 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE), a possibilidade 
de, em contexto escolar, poderem beneficiar de um conjunto de 
serviços terapêuticos visando não só as suas aprendizagens 
académicas como também as questões relacionadas com o seu 
desenvolvimento pessoal e social, saúde e bem-estar.
A Câmara Municipal de Espinho, através de um ajuste direto 
com a empresa Vale Pinto Teixeira – Equitação Unipessoal, Lda, 
assegura as sessões de equitação terapêutica.
O Municipio de Espinho disponibiliza o transporte dos alunos 
inseridos neste projeto, da escola para o centro hípico de Para-
mos e deste para a escola.
A proposta de continuidade do projeto para o ano letivo 
2014/2015 surge tendo em consideração os grandes benefí-
cios que as medidas implementadas tiveram para as crianças 
com necessidades educativas especiais.
O serviço será disponibilizado de janeiro de 2015 a junho de 
2015, pelo valor base de €1.890,00 (mil oitocentos e noventa 
euros), acresce IVA à taxa legal em vigor.

PROJETO HERÓIS DA FRUTA | 2014/2015
O projeto “Heróis da Fruta-Lanche Escolar Saudável” tem como 
principal objetivo prevenir a obesidade infantil incentivando as 
crianças ao consumo de fruta diariamente.
A iniciativa é promovida pela Associação Portuguesa Contra 
a Obesidade Infantil, a que a Câmara Municipal de Espinho se 
associa, e destina-se a todas as crianças que frequentam o en-
sino pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico.
Durante os meses de dezembro e janeiro as escolas elabora-
ram o “Hino da Fruta”, canções dedicadas à importância deste 
alimento e que constituiu uma das tarefas obrigatórias para o 
alcance dos objetivos deste projeto.
Até à meia-noite de 10 de março está aberta a votação para 
escolher o melhor “Hino da Fruta”. 
No Município de Espinho, o hino da fruta a concurso pertence 
à Escola Básica de Anta representada por três turmas do pré-
-escolar (sala JIAC, JIAD e JIAF) e pelas turmas do 2ºano do 1º 
CEB (A2A,A2B e A2C).
O videoclip está disponível para votação pública na página 
www.heroisdafruta.com, onde serão fornecidas as respetivas 
indicações para votar.

FORMAÇÃO – HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR
17 dezembro 2014
Formação em parceria com a Divisão de Gestão de Recursos 
Humano (DGRH) e a ARS – Norte para trabalhadores afetos a 
todos os refeitórios escolares do município.
«A investigação, a nível mundial, de surtos de doença causada 
por alimentos, mostra que quase todos foram causados pela 
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falha de observância dos requisitos de higiene nas fases de 
preparação, processamento, confeção, armazenamento ou dis-
tribuição» (OMS 1989).

Os principais conteúdos abordados foram: 
• Principais fatores de risco na ocorrência de toxinfeções ali-
mentares; 
• Principais locais de ocorrência de toxinfeções alimentares; 
• Principais alimentos onde podem ocorrer toxinfeções alimen-
tares; 
• Adoção de Boas Práticas de Higiene Pessoal; 
• Estado de saúde - motivos de alerta (quando já se trabalha); 
• Higiene individual; 
• Uniforme de trabalho; 
• Comportamento pessoal; 
• Regras de trabalho.
Participaram nesta formação 24 trabalhadores das escolas 
do concelho, nomeadamente EB Anta, JI e EB1 Guetim, EB1/
JI Espinho3, EB Sá Couto, EB1 Calvário, EB1/JI Espinho2, EB1/JI 
Quinta da Seara e EB Paramos.

Ano Letivo 2014/2015
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2014/2015 | 
diariamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 263
Alunos Matriculados 1º Ciclo: 740
Alunos inscritos nas AEC: 500
Refeições Servidas: 767
Alunos com Escalão A – Refeições: 277
Alunos com Escalão B – Refeições: 122
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 189
Alunos com Transporte Escolar: 123
Alunos inscritos na AAAF/CAF - Natal: 86

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 339
Alunos Matriculados 1º Ciclo: 679
Alunos inscritos nas AEC: 627
Refeições Servidas: 918
Alunos com Escalão A – Refeições: 282
Alunos com Escalão B – Refeições: 136
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 283
Alunos com Transporte Escolar: 140
Alunos inscritos na AAAF/CAF - Natal: 65

OBRAS PARTICULARES 
E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, 

destacam-se as seguintes atividades:

BALÇÃO DO EMPREENDEDOR: 14

Licenciamento Zero

  Estabelecimento: 4

  Horário: 5

  Ocupação da via pública: 5

N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 212

Licenciamento Zero

  Estabelecimento: 9

  Horário: 12

  Ocupação da via pública: 4

 Licenciamento Publicidade: 4

 Elevadores: 98

 Expediente diverso (Exposições e reclamações): 85

PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 48

 N.o de requerimentos em processos licenciamento:  162

PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 55

N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO GSP/GSE/

Email):  368

 N.o em processo licenciamento: 220

 N.o em procedimento genérico: 148

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 16

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 20

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 51
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

mara Municipal de Espinho.

– Presença na apresentação do Plano do Mundial de Futebol, 

às forças de segurança, bombeiros, responsáveis hospitala-

res, capitania e polícia marítima, que decorreu na Câmara Mu-

nicipal de Espinho.

– Presença na “Taça de Portugal de Andebol - S.C.Espinho / V. 

Setúbal”, no Pavilhão Napoleão Guerra, em Cassufas.

– Presença na “Comemoração do 82º Aniversário da Banda 

União Musical Paramense”, em Paramos.

– Presença na “Cerimónia de Entrega de Equipamentos Pro-

teção Individual”, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Es-

pinho.

– Presença na conferência de imprensa “Wings for life World 

Run 2015 Porto”, realizada na Câmara do Porto.

– Presença no Jantar de Homenagem aos associados da Asso-

ciação Académica de Espinho, no Hotel Solverde.

REPRESENTAÇÕES
– Representação no espectáculo de beneficência “o Sorriso da 

Rita”, na Escola Gomes de Almeida.

– Representação na apresentação do livro “Ser Português”, na 

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

– Representação na Inauguração da Exposição Coletiva “ Pai 

Natal”, na Galeria Zeller.

– Representação no “Jantar de Natal do Grupo Desportivo da 

Idanha”, no Restaurante Seara.

– Representação no “Adormecer com as letras”, na Biblioteca 

PRESENÇAS

– Presença no evento “Animação das tunas pelas Ruas da Ci-

dade”, no âmbito da “Cidade Encantada”.

– Presença na “Chegada do Pai Natal”, no âmbito da “Cidade 

Encantada”.

– Presença da “Degustação de Doces de Natal”, no âmbito da 

“Cidade Encantada”, pelas ruas da cidade.

– Presença no Concerto de Natal da Banda de Música de Espi-

nho, no Centro Multimeios de Espinho.

– Presença na Palestra ““O Futuro da Europa” com a participa-

ção do Dr. Paulo Rangel, na Escola Dr. Manuel Laranjeira.

- Presença em Brunoy - França, no âmbito do encontro com as  

cidades geminadas.

– Presença na Festa do CCD – Crianças, na Nave Polivalente 

de Espinho.

– Presença na “Inauguração do Sistema de Projeção Digital”, 

no Centro Multimeios de Espinho.

– Presença no Jantar de natal do CCD, no Restaurante Luso 

Venezolano.

– Presença no “Almoço de Natal do Centro de Convívio”, da Jun-

ta de Freguesia de Espinho.

– Presença “Concerto de Natal” da Orquestra da Academia de 

Música, no Auditório de Espinho.

– Presença no “Baile de Natal dos Idosos”, na Nave Polivalente 

de Espinho.  

– Presença na “Gala Quinas de Ouro” organizada pela Fede-

ração Portuguesa de Futebol, realizada no Casino do Estoril.

– Presença na “Sessão de Apresentação do Mundial de Fute-

bol de Praia” aos Agentes Económicos, no Salão Nobre da Câ-

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



Municipal José Marmelo e Silva.

– Representação no Festival de Tunas, no âmbito do evento 

“Espinho Cidade Encantada”, realizado no Centro Multimeios 

de Espinho.

– Representação no Espetáculo Solidário “Rock “N” Roll Hearts, 

na CerciEspinho.

– Representação no “Jantar Comemorativo do 52º Aniversário 

do Rio Largo F. C”, no Restaurante Flôr da Corga. 

– Representação no “Jantar de Natal do Probus”, que decorreu 

no Hotel Praiagolfe.

– Representação na “Receção ao Presidente do Sport Lisboa e 

Benfica”, no Salão Nobre.

– Representação no “Jantar de Natal do Rancho Folclórico São 

Tiago de Silvalde, na Junta de Freguesia de Silvalde.

– Representação no “Jantar, Entrega e Agradecimento Nº Sra. 

Altos Céus”, em Esmojães.

– Representação no “Festival Dança 3 sem fronteiras”, no Cen-

tro Multimeios.

– Representação no “Concerto da Banda de Música de Silval-

de”, no âmbito da “Cidade Encantada”, que decorreu na Capela 

Nº. Sra. Ajuda.

– Representação na “Ceia de Natal solidária”, no Salão Paro-

quial.

– Representação na “Ceia de Natal da universidade Sénior”, 

realizado no Hotel Praiagolfe.

– Representação no “8º Concerto de Natal” da Banda S. Tiago 

Silvalde, na Igreja Paroquial de Silvalde.

– Representação no “Jantar Social”, na Escola Manuel Laran-

jeira.

– Representação no Jantar convívio da Academia José Moreira 

no Centro Luso Venezolano.

– Representação na apresentação do livro “Califórnia, madras-

ta dos meus filhos”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e 

Silva.

– Representação na Leitura Dramatizada “Depoimento”, que 

decorreu na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

– Representação no “Encontro de Janeireiros”, na Junta de Fre-

guesia de Espinho.

– Representação na sessão de encerramento da Campanha 

Provisório, no Porto.

– Representação na “Onda Poética”, que decorreu na Bibliote-

ca Municipal de Espinho.

– Representação na Cerimónia de assinatura da Cerimónia de 

Assinatura do Plano de Apoio Operacional Civil, na Lourinhã.

– Representação na tomada de posse dos órgãos sociais do 

S.C.Espinho, no FACE.

–  Representação na Comemoração do 28º Aniversário do Ro-

tary Club de Espinho, no Hotel Praia Golfe.

– Representação na inauguração da exposição “Onde não pu-

deres amar não te demores”, no FACE.

– Representação no 77º Aniversário da Associação Académica 

de Espinho, no Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis.

– Representação na Comemoração “Dia da Memória do Holo-

causto”.

– Representação no Centro de Competências de Obras de Arte 

e de Vias – Estradas de Portugal, em Coimbra.

– Representação na Fase Final do Campeonato Nacional de 

Hóquei de Sala, realizado na Nave Polivalente de Espinho.

– Representação na Comemoração do Centro de Estudos do 

Mar, na Figueira de Foz.

– Representação no Jantar de Aniversário de Clubes da Divisão 

6 – Lions, no Porto.

– Representação na VII Gala de Hóquei, no Auditório da Junta 

de Freguesia de Espinho.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Acção Ordinária
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
Teve lugar a audiência de julgamento, e apresentação de 
alegações escritas, sobre a matéria de facto e de direito. O 
processo mantém-se a aguardar a emissão de sentença.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Acção administrativa especial
Autor: António da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
O processo aguarda decisão.

Procº nº 1370/08.8BEVIS
Acção Administrativa Especial
(para anulação do indeferimento de licenciamento de apoio 
de praia, na praia da Baia, com pedido de condenação em 
acto devido e pedido indemnizatório)
Autores: Pedro Correia & Quarenta, Lda. e Pedro Nuno Zenha 
de Castro Correia
Réus: Município de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel 
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa 
de Sousa
Após as várias sessões de audiências de julgamento, inquiri-
das as testemunhas a audiência ficou suspensa sine die.   Foi  
proferida  decisão que indeferiu o requerimento de inspeção 
judicial. Será  marcado prazo  para a apresentação de alega-
ções  escritas.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto adminis-
trativo
Autor: Papel Principal Imobiliária, S.A..
Réu: Município de Espinho

Processo findo.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
Foram oferecidas alegações por escrito (art.º 91º/4 CPTA).

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
O Município de Espinho indicou meios de prova. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

Processo n.º 1127/10.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Monteadriano – Engenharia e Construção, S.A. e 
outros;
Réu: Município de Espinho;
Foram apresentadas as alegações de recurso. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARHNorte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Notificação aos mandatários para remeterem aos autos os 
suportes informáticos dos articulados apresentados que 
ainda não tenham remetido.

Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Joaquim José Couto Almeida;

PROCESSOS 
JUDICIAIS
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS 

PENDENTES (DE ACORDO COM O ARTº 53º, Nº 1, 

AL E) DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS, 

ACTUALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2013)



Réu: Município de Espinho;
Após notificação, o Município informou os autos que não 
desistia do recurso interposto. Aguarda ulterior tramitação 
processual.

Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Finda a produção da prova, com a inspecção judicial ao local, 
aguarda-se prolação da sentença.

Processo n.º 629/13.7BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Cláudia Alexandra dos Anjos Quintas;
Autor: Pedro Miguel Maia Assunção;
Autor: David do Nascimento Casas;
Réu: Município de Espinho;
O Município apresentou as alegações escritas. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município, atendendo ao sugerido em audiência prévia pela 
M.ª Juiz, fez chegar ao autor uma proposta de transacção, 
que importará, em caso de aceitação, a extinção da instância 
bem como o pagamento da conta de custas em partes iguais. 
Aguarda a posição do autor.

Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município, após citação, apresentou a sua contestação. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
O Município, após citação, apresentou a sua contestação. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
Após apresentação de réplica pela autora, o Município exer-
ceu o seu direito de contraditório. Aguarda ulterior tramita-
ção processual.
Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município, citado para o efeito, apresentou a sua contesta-
ção. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 64/15.2BEAVR;
Intimação para prestação de informações e passagem DE 
certidões;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;

Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da sentença a qual julgou extinta a 
instância por inutilidade superveniente da lide.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO

Processo n.º 210/09.5TAESP;
Processo-Crime (Tribunal Singular);
Arguida: Cláudia Sofia Gomes Mota;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. A arguida 
comprometeu-se a pagar ao Município, até à leitura da senten-
ça, uma quantia da qual se havia confessado devedora.

Processo de inquérito n.º … (a aguardar indicação);
Serviços do Ministério Público de Espinho;
Terceiros desconhecidos;
O Município apresentou queixa-crime contra desconhecidos. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo de inquérito n.º 251/14.0TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho;
Arguido: Manuel Gonçalves Mourito;
Transacção.

Processo n.º 344/14.4TBESP;
Acção sob a Forma de Processo Comum;
Autor: Banco Espírito Santo, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da sentença que julgou verificada 
a exceção, suscitada pelo réu, de incompetência absoluta do 
tribunal, tendo sido, consequentemente, absolvido da instân-
cia. Aguarda ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
O Município apresentou resposta ao despacho da Mª Juiz a 
ordenar a junção do processo administrativo. Aguarda ulterior 
tramitação processual.

Processo n.º 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Remessa dos autos ao Tribunal Central Administrativo Norte. 
Notificação para disponibilização das contra-alegações de 
recurso. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município foi notificado de despacho a ordenar a notificação 
da autora para, querendo, se pronunciar quanto à matéria de 

excepção invocada. Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS

Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Marca Nacional nº 536908
O Município apresentou reclamação contra o pedido de registo 
de marca com sinal misto “Espinho Surf Destination World 
Class Wave in a Friendly City”, efetuado por “GP Design, Uni-
pessoal, Lda”.
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