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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03

O ano de 2016 vai marcar o arranque da obra de Requalifi-

tros agentes económicos locais. Um programa elogiado atra-

cação da Área à Superfície do Canal Ferroviário denominada

vés das redes sociais e de todos quantos visitaram Espinho na

(Alameda 8). Será o grande empreendimento que falta realizar

quadra de Natal. Foi de facto uma época de resultados econó-

para devolver a Espinho e aos espinhenses o seu espaço pú-

micos positivos também para a nossa hotelaria que registou

blico mais nobre.

um dos números mais elevados de pernoita do norte do país.

Queremos que seja uma autêntica sala de visitas da cidade

Em Dezembro a Câmara Municipal participou através dos seus

para devolver bem-estar e orgulho a todos os espinhenses e a

diversos serviços num conjunto de atividades solidárias, com o

todos aqueles que procuram o nosso território, atraídos pelas

apoio de associações e coletividades. Permitam-me destacar,

magníficas praias, excelente gastronomia, hospitalidade do

no entanto, uma iniciativa no âmbito da saúde oral destinada

nosso povo, tradições e cultura da nossa comunidade piscató-

a pessoas carenciadas a quem foi garantido um adequado tra-

ria e a cómoda e simples mobilidade das nossas ruas.

tamento dentário, visando a autoestima e melhores condições
de conseguir um emprego.

O último mês do ano passado fica marcado por um evento que
se afirma cada vez mais de ano para ano. Falo-vos do progra-

A Corrida de S. Silvestre decorreu mais uma vez neste final de

ma de animação de Natal, “Espinho Cidade Encantada”. A orna-

ano com a participação de mil e trezentos atletas. Uma prova

mentação e animação das principais ruas comerciais ficou na

lúdico-desportiva que já faz parte do calendário de eventos

memória de todos quantos viveram a quadra na nossa cidade.

anuais realizados no município.

Foi uma iniciativa que, a exemplo de anos anteriores, contou
com a parceria da Associação Empresarial “Viver Espinho” e

Ainda antes de fechar o ano, abriu uma média superfície co-

com a colaboração empenhada dos nossos comerciantes e ou-

mercial a sul de Espinho, junto ao edifício da Tourada. Um in-
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vestimento que acrescenta valor e competitividade e gerou

de Espinho e dos autores e técnicos municipais envolvidos no

cerca de cem postos de trabalho. Outros investimentos desta

PDM, bem como junto de técnicos da área, empresários e in-

dimensão estão em marcha noutros pontos da cidade.

vestidores.

O Plano Diretor Municipal foi o grande marco deste início de

A terminar uma referência para a renovação da iluminação pú-

ano de 2016. Aberto à discussão pública e em exposição nos

blica da cidade. Foram substituídas mais de 2500 luminárias

Paços do Concelho, o Plano Diretor Municipal de Espinho foi

por equipamentos de tecnologia LED. Uma medida que vai

acolhido com reações muito positivas por parte de técnicos, in-

permitir melhor iluminação e uma redução de 50 por cento dos

vestidores, proprietários e população em geral. Trata-se de um

custos energéticos. O sistema permite a gestão da iluminação

documento tecnicamente avançado de leitura e interpretação

por controlo à distância de acordo com o maior ou menor fluxo

acessível e considerado de terceira geração.

de pessoas durante o dia.

Queremos melhorar e acrescentar contributos de todos e

Para todos vós, votos de um Bom Ano de 2016.

nesse sentido a Câmara Municipal de Espinho promoveu sessões públicas de esclarecimento em todas as freguesias do

Pinto Moreira

concelho com a presença do Presidente da Câmara Municipal

Presidente da Câmara
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Recolha têxtil em contentores no Concelho de
Espinho
Gera contrapartidas que já começaram a ser entregues
às instituições humanitárias
A parceria entre a Câmara Municipal de Espinho e a empresa Sarah
Trading-’Recolha, Gestão e Reciclagem de roupa usada, calçado e
brinquedos’ gerou contrapartidas financeiras para instituições humanitárias do concelho no valor de 6.361 euros nos primeiros seis
meses de funcionamento do sistema.
Foram entregues na manhã do dia 9 dezembro os primeiros três cheques no valor de 2.123,67 euros a cada uma das instituições indicadas pela Câmara Municipal: Delegação da Cruz Vermelha em Espinho, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espinho
e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Espinhenses.
Para além destas contrapartidas financeiras serão ainda entregues
“Kits” de roupa e calçado a 10 agregados familiares do concelho.
Neste momento a recolha é feita em 18 contentores distribuídos
pelo Município, mas em breve serão instalados mais nove equipamentos de recolha especificamente fabricados pela empresa Sarah
Trading.
A empresa Sarah Trading com sede em Seia é um projecto 100%
português que apoia famílias e instituições, preserva o meio ambiente, promove a economia social e criou 70 postos de trabalho a
nível nacional.
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Dado o interesse social do serviço prestado, a Câmara Municipal de
Espinho celebrou um Protocolo de Cooperação com a empresa, tendo
em vista o aproveitamento de têxteis, roupas, calçado e brinquedos
usados pela população do concelho, gerando contrapartidas financeiras para instituições humanitárias.

Apoio para tratamentos dentários Projeto de
Famílias carenciadas do concelho recebem apoio da
Câmara Municipal de Espinho

A Câmara Municipal de Espinho entregou em dezembro de 2015,
uma verba que tinha previsto em orçamento do Fundo de Emergência Social a 27 agregados familiares do concelho em situação
de carência económica.
Este apoio financeiro de 12 mil euros destina-se a tratamentos
de Estomatologia, com prioridade para as crianças e adultos em
procura ativa de emprego e com outros problemas de saúde associados.
As candidaturas foram orientadas pelos técnicos da Rede Social
e da Ação Social da Câmara Municipal de Espinho que fazem o
atendimento e acompanhamento da população do concelho de
Espinho.
A Câmara Municipal de Espinho, através da Rede Social no concelho tem assegurado as respostas sociais necessárias à população
do concelho com o apoio e parcerias com as principais instituições
de solidariedade social do concelho.
No entanto, e embora a área da saúde esteja garantida em termos
de apoios e respostas, a saúde oral e a estomatologia é a menos

acessível aos estratos populacionais mais desfavorecidos com perda
de autoestima, sobretudo nos adultos.
A situação da saúde oral das crianças já tem beneficiado de apoios
financeiros, a nível de tratamentos de estomatologia e aparelhos
de correção dentária, com apoios dos Serviços de Ação Social Municipais.
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EuroHockey Espinho 2016
Espinho recebeu o Campeonato II Masculino Indoor
Espinho voltou a participar e organizar uma competição europeia, desta vez referente ao Top 16 Europeu de Indoor, no escalão
masculino Absoluto. Esta prova teve lugar na Nave Polivalente de Espinho, entre os dias 15 e 17 de janeiro de 2016.
A organização desta competição, em parceria com a Câmara Municipal de Espinho e com o clube de hóquei da região, produziu
bons frutos à modalidade, bem como ao país, que terá a oportunidade de competir em casa, 5 anos após a sua ultima participação.
Nesta prova participaram algumas das grandes potências do hóquei europeu e Mundial, nomeadamente a Inglaterra (4º Camp. Mundo,
Campeão Europeu 2005), Bélgica (5º Lugar JO e Finalista Camp. Europeu e WL) e França (Semi Finalista World League). Para além da
equipa de PORTUGAL, participaram as mais prestigiadas seleções da modalidade, como a Ucrânia, a Dinamarca, a Croácia e a Escócia.

PDM em discussão pública a partir de 18 de Janeiro
Proposta final do procedimento de revisão foi apresentada em reunião de Câmara
O novo Plano Diretor de Espinho (PDM), está em fase de consulta
pública desde o passado dia 18 de janeiro até 26 de fevereiro.

das restantes freguesias, a promoção da habitação e a legalização
e integração das construções ilegais.

O novo PDM é um instrumento amigo do investimento, que permite acolher os interesses que agregam mais-valias para o território,
nomeadamente pela criação de postos de trabalho, pelo valor do
investimento e pelos efeitos multiplicativos no desenvolvimento
económico e social. Essa pretensão reflete-se em medidas como
a contenção dos perímetros urbanos em detrimento de políticas
expansionistas, permitindo a promoção da reabilitação do centro
e a regeneração de áreas degradadas.

O documento facilitará também a promoção do desporto informal
em espaços de utilização coletiva, avalorização da rede hídrica enquanto sistema ecológico fundamental, o reforço da relação entre
a frente urbana da cidade e o mar; e a integração do castro de Ovil
na rede verde e cultural do concelhopelas freguesias do Concelho.

O novo PDM prevê também “uma articulação entre vários modos
de transporte, a otimização da rede de equipamentos da cidade e

Além da exposição disponível no edifício do Paços do Município,
esta mostra sobre a revisão do PDME assumiu um caráter itinerante com a realização de sessões de esclarecimento nas freguesias
do Concelho.
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 25/2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE .
Aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze,
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal,
reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António
Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos
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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e
Turismo.
Deliberação Nº 324/2015
Aprovação da Ata nº 24/2015 de 23 de novembro
Em virtude da ata n.º 24/2015 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 23 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 n.º 2 do artigo
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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. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 325/2015
Tabela de taxas para o ano 2016
Presente a informação n.º 10313/2015 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por maioria com abstenção dos Vereadores do PS,
submeter à aprovação da Assembleia Municipal a Tabela de Taxas para 2016, no âmbito da alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 da
Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, e para efeitos do previsto
na alínea b) do nº 1 do art.º 25 da referida Lei.
Deliberação Nº 326/2015
Tabela de preços para o ano 2016
Presente a informação n.º 10223/2015 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
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rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por maioria com abstenção dos Vereadores do PS,
aprovar a Tabela de preços, a qual entrará em vigor a partir do
dia 01 de Janeiro de 2016, de acordo com a alínea e), nº 1 do
art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.
Deliberação Nº 327/2015
Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida,
no âmbito do programa de Atividades de Enriquecimento
Curricular no 1.ºCiclo do Ensino Básico, para o ano letivo
2015/2016
Presente a informação n.º 10228/2015 da Divisão de Educação e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração de “Protocolo de Colaboração entre o
Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Gomes de Almeida, no âmbito do programa de Atividades de
Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico, para o
ano letivo 2015/2016”.
Deliberação Nº 328/2015
Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito
do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular
no 1.ºCiclo do Ensino Básico, para o ano letivo 2015/2016
Presente a informação n.º 10233/2015 da Divisão de Educação e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar a celebração de “Protocolo de Colaboração entre o
Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Laranjeira, no âmbito do programa de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo
2015/2016”.
Deliberação Nº 329/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Empresa “Gémeos e Gémeas Comercio de Vestuário, Lda.”, para utilização do comboio elétrico no âmbito da iniciativa “ Cidade Encantada 2015”
Presente a informação n.º 10298/2015 dos Serviços de Apoio
às 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). A Câmara, tendo presente o acima considerado e a
proposta de minuta de protocolo 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 a Empresa
Gémeos e Gémeas Comercio de Vestuário, Lda. o «Protocolo de

colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e Empresa
Gémeos e Gémeas Comercio de Vestuário, Lda.” para utilização
do comboio elétrico durante a época natalícia».
Deliberação Nº 330/2015
Aprovação da “Política de Desenvolvimento da Coleção”
da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Presente a informação n.º 10358/2015 dos Serviços de Cultura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar a “Política de desenvolvimento da coleção” da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
Deliberação Nº 331/2015
Pedido de indemnização - Acidente em passadiço de madeira – António Maria de Oliveira Rocha
Presente a informação n.º 9997/2015 da Divisão de Obras Municipais, 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 pagamento no valor de 182,70 € (cento e oitenta e dois
euros e setenta cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes
dos danos causados pela queda de Miguel Justiniano Martins
Rocha, quando circulava na Plataforma de Apoio à Pesca em
Silvalde.
Deliberação Nº 332/2015
Pedido de autorização, a título excecional, para transmissão e averbamento de parte da concessão do jazigo capela n.º 24 do cemitério municipal de Espinho ao abrigo do
artigo 36.º/6 do regulamento do cemitério
Presente a informação n.º 10191/2015 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e – relativamente ao
pedido de autorização a título excecional para transmissão e
averbamento de parte da concessão do jazigo capela n.º 24
do Cemitério Municipal de Espinho apresentado em 4/08/2015
por Luísa Maria do Couto Soares e Silva Paupério de Almeida (e
demais interessados: marido Francisco Carlos Bismarck Paupério de Almeida, Joana Soares e Silva Nunes dos Santos e marido
Nuno António Almendra Monteiro Martins e Inês Soares e Silva
Nunes dos Santos) ao abrigo do artigo 36.º/6 do Regulamento
do Cemitério – deliberou o seguinte: Sobre a legitimidade ativa
para o pedido em causa, aceitar o pedido dos requerentes, reconhecer-lhes legitimidade para tal na qualidade de legatários
da construção, para efeitos do pedido da transmissão excecional (de parte da concessão) ao abrigo do artigo 36.º/6 pelas
razões morais/sentimentais que os mesmos invocaram. Nesta
medida, deliberou considerar e aceitar, para efeitos do previsto
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no artigo 36.º/6 do Regulamento, como “razões reconhecidamente morais ou sentimentais” as que foram invocadas pelos
requerentes e que constam melhor descritas e identificadas
no pedido apresentado pelos próprios. Finalmente, e em sequência do atrás deliberado, autorizar a transmissão a título
excecional de parte da concessão deste jazigo capela n.º 24
para os requerentes, permanecendo a restante parte averbada
e titulada em nome e a favor da titular inscrita, Matilde Ferreira Valente. As deliberações acima referidas foram tomadas por
unanimidade.
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Deliberação Nº 333/2015
Aquisição de terreno em Paramos - infraestruturas de saneamento
Presente a informação n.º 10271/2015 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do
PS, adquirir o artigo matricial rústico n.º 1067 da freguesia de
Paramos, pelo valor de 55.000,00 € (cinquenta e cinco mil euros) e nos termos acordados com a proprietária Maria de Fátima
Alves Oliveira Pinho.
Deliberação Nº 334/2015
Alteração da medida cautelar de redução de ruído
Presente a informação n.º 10268/2015 da Divisão de Obras
Particulares e Licenciamento, 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 arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a alteração da medida cautelar de redução de ruído para domingo a
quinta - até às 23h00 e sexta e sábado - até à 01h00, conforme requerido pela entidade exploradora do estabelecimento
denominado UTWO, sito na rua 14 n.º 643, não podendo esta
alteração ter uma duração superior a 60 dias, de forma a possibilitar a adaptação devida do estabelecimento conformando-o
com o Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo D.L. 9/2007
de 17 de Janeiro. Mais deliberou a Câmara, também por maioria
com abstenção dos Vereadores do PS, que esta aplicação da
alteração da medida cautelar deverá entrar em vigor no dia seguinte ao da receção da notificação.
Deliberação Nº 335/2015
Paróquia de S. Estevão de Guetim - corte e condicionamento de trânsito
Presente a informação n.º 10298/2015 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, autorizar o corte e condicio-
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namento de trânsito em algumas ruas de Guetim, visando a
realização da procissão na Solenidade da Imaculada Conceição
da Virgem Santa Maria no dia 8 de dezembro de 2015, pelas
17.00 horas, de acordo com o percurso indicado no ofício da
Paróquia.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 de novembro de 2015 que apresentava os seguintes: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos):
quatrocentos e trinta e seis mil quatrocentos e oitenta e cinco
euros e setenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e
sete euros e um cêntimo. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi
ainda informada que, até ao dia 30 de novembro do corrente
ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco
milhões e setenta e quatro mil duzentos e onze euros e quarenta e cinco cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até
ao mesmo dia no valor de vinte e cinco milhões novecentos
e oitenta e um mil seiscentos e três euros e cinquenta e três
cêntimos.
ABCR: I Audace Costa Verde – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da ABCR – Associação
de Beneficência Cultura e Recreio de Paramos a agradecer o
apoio e colaboração da Câmara Municipal na iniciativa em título
levada a efeito no dia 8/11/2015.
Apreciação Técnica dos Documentos Previsionais do Ano
de 2016 (PAEL)
A Câmara tomou conhecimento da apreciação técnica emitida
pela DGAL dos Documentos Previsionais para o ano 2016, que
deve fazer parte dos mesmos, conforme alínea b) do n.º 1 do
artigo 10.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto.
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 n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa,
Financeira e Turismo que a subscreveu
O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.
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ATA N. 26/2015

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E QUINZE.
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e
quinze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de
Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto,
tendo faltado, por motivo justificado, a Sra. 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, Financeira e Turismo.
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto 6 da Ordem de Trabalhos referente ao Protocolo de colaboração com o
Rancho S. Tiago de Silvalde.
Deliberação Nº 336/2015
Aprovação da ata n.º 25/2015, de 7 de dezembro
Em virtude da ata n.º 25/2015 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 7 de dezembro, 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. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 337/2015
Aprovação da conta final - Espaço complementar e integrante aos apoios de pesca artesanal
Presente a informação n.º 10411/2015 da Divisão de Obras
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A
Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor
dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores do PS e o
voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, aprovar
a conta final referente à empreitada “Espaço Complementar e
Integrante aos Apoios de Pesca Artesanal”, adjudicada à empresa Carlos José Fernandes & Companhia, Lda. Os Vereadores
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra por considerarem
que não devem aprovar a conta final de um processo que des-

conhecem, porque nunca foi assunto de reunião da Câmara Municipal.”
Deliberação Nº 338/2015
Apresentação de custos para efeitos de reequilíbrio financeiro para a empreitada “Elaboração dos Projetos de
Execução de Especialidades e da Empreitada de Construção do Centro Escolar de Silvalde”
Presente a informação n.º 10741/2015 da Divisão de Obras
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A
Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor
dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores do PS e o
voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, aprovar o
reequilíbrio financeiro para a empreitada “Elaboração dos Projetos de Execução de Especialidades e da Empreitada de Construção do Centro Escolar de Silvalde” no valor de 65.749,83
€, nos termos do regime previsto no artigo 354º do CCP. Os
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra e reafirmam que, a 23 de Março de 2015, a Câmara Municipal “tomou
conhecimento e deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação de prazo em 77 dias, a título gracioso (…) e aprovar a
proposta de alteração do traçado do arruamento” de acesso ao
Centro Escolar de Silvalde, com base em informações dos serviços e parecer da fiscalização.” Os eleitos do PSD apresentaram
a seguinte declaração de voto: “O Presidente e vereadores do
PSD votaram favoravelmente a proposta da Divisão de Obras
Municipais pela fundamentação aludida na informação técnica.
A necessidade de alterar o estudo do acesso ao centro escolar,
com implicações nas redes de infraestruturas básicas, devido à
compatibilização com os terrenos confinantes de propriedade
de terceiros, contribuiu para os atrasos verificados pela necessidade de obtenção de autorização na intervenção efetuada.
Essa necessidade decorreu das obras de urbanização serem
levadas a cabo pelo proprietário e promotor da operação urbanística, e a expensas e responsabilidade deste, na parcela de
terreno de domínio privado municipal, nos termos do Contrato
para Execução de Obras de Urbanização na Operação de Loteamento nº LU-LOT – 1/2012 assinado em 16 de Abril de 2015 e
cuja minuta foi aprovada em reunião de câmara de 26 de Outubro de 2012.”
Deliberação Nº 339/2015
Pedido de parecer prévio aquisição de “Serviços de Controlo da Qualidade da Água”
Presente a informação n.º 10876/2015 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição
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de “Serviços de Controlo da Qualidade da Água”, por ajuste direto à empresa LPQ – Laboratório Pró-Qualidade S.A., com o NIF
502563664, pelo valor base de 8.325,00€ (oito mil trezentos
e vinte e cinco euros) acrescidos de Iva à taxa legal e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de
dezembro.
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Deliberação Nº 340/2015
Celebração de “Protocolo de apoio à atividade desportiva
do Clube Voleibol de Espinho para a época de 2015/2016”
Presente a informação n.º 10873/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara,
tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta
de protocolo em causa, com a qual concordou, deliberou, por
unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com o “Clube Voleibol de Espinho”, ao abrigo da competência prevista
na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprova o
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime
jurídico da transferência de competências do Estado para as
autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova
o regime jurídico do associativismo autárquico; alterado pela
Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela Lei n.º 69/2015, de
16 de julho), no âmbito da atribuições previstas na alínea f) do
n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 - o referido “Protocolo
de apoio à atividade desportiva do Clube Voleibol de Espinho
para a época de 2015/2016”, de acordo com os considerandos
e termos nele fixados.
Deliberação Nº 341/2015
Protocolo entre a Freguesia de Paramos e o Município de
Espinho para efeitos da Construção e Implantação, pela
Câmara Municipal de Espinho, da “Via Permeável de Acesso à Praia de Paramos”
Presente a informação n.º 10933/2015 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos
Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente
da Câmara, aprovar o Protocolo entre a Freguesia de Paramos
e o Município de Espinho para efeitos da Construção e Implantação, pela Câmara Municipal de Espinho, da “Via Permeável
de Acesso à Praia de Paramos”, nos termos da alínea ee) do
artigo nº 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os
Vereadores do Partido Socialista votaram contra porque consideram que esta via não está ainda aprovada e recordam que, a
10 de Fevereiro de 2015 pediram, sem sucesso, que lhes fossem disponibilizados vários documentos, a saber: o processo
administrativo do Concurso Público da empreitada; o Contrato
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celebrado a 21-01-2015 entre a CME e Manuel Francisco de
Almeida, S. A.; o Auto de Consignação; os documentos comprovativos das aprovações por entidades externas ao município,
que o senhor Presidente Pinto Moreira, disse existirem, nomeadamente, o Ministério da Defesa Nacional, Exército, Agência Portuguesa do Ambiente (P.O.O.C.), Comissão da Reserva
Ecológica Nacional (R.E.N.), Instituto Nacional de Aeronáutica
Civil, Rede Natura 2000, e o Plano de Pormenor da Orla Litoral
Sul de Espinho e Plano de Pormenor do Aglomerado da Praia
de Paramos, cujos contratos foram celebrados a 02-05-2012.
Continuamos a aguardar estes documentos.” Os eleitos do PSD
apresentaram a seguinte declaração de voto: “ Os Vereadores
do PSD expressamente remetem as suas considerações para o
despacho conjunto dos Secretários de Estado do Ambiente e
do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza,
com o n.º 14711/2015, publicada no DR, 2.ª Série no N.º 242
de 11/12/2015, que reconhece o relevante interesse público
do projeto de construção da via em causa.”
Deliberação Nº 342/2015
Pedido de indemnização – Acidente na via pública – Manuel Henriques Castro
Presente a informação n.º 10579/2015 da Divisão de Obras
Municipais, 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 pagamento no valor de 195,56 € (cento e noventa
e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Nissan de
matrícula 87-MM-48 propriedade de Manuel Henriques Castro,
quando circulava Rua Caminho de Ferro em Paramos.
Deliberação Nº 343/2015
Pedido de apoio para torneio Internacional Solverde em
hóquei patins - Associação Académica de Espinho
Presente a informação n.º 10927/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um subsídio de 1000,00 € (mil euros) à Associação Académica de Espinho para a apoio à realização do Torneio
Internacional Solverde 2015.
Deliberação Nº 344/2015
Subsídio a atribuir ao Sporting Clube de Espinho para
apoio à realização do Tigre CUP 2016
Presente a informação n.º 10910/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a
atribuição de um subsídio de 500,00 € (quinhentos euros) ao
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Sporting Clube de Espinho para a apoio à realização do torneio
Tigre CUP 2016.
Deliberação Nº 345/2015
Desistência do pedido para atribuição de um lugar de garagem no Bloco 5 do Conjunto Habitacional da Ponte de
Anta
Presente a informação n.º 10637/2015 dos Serviços de Ação
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, revogar a sua deliberação de 9/11/2015,
em face da desistência da Sr.ª D. Mónica Sofia Zenha de Sousa
do pedido de atribuição de um lugar de garagem no Bloco 5,
sito no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, pelos motivos
pessoais inesperados que invocou como justificação. Mais deliberou, também por unanimidade, que o teor desta deliberação seja averbado ao «Aditamento» que titulava o direito em
questão.
Deliberação Nº 346/2015
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas – União
das Freguesia de Anta e Guetim - Alteração de Arruamentos
Presente a informação n.º 10382/2015 do Gabinete de Apoio
à Presidência e Vereação, 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 a alteração proposta pela Junta de União
de Freguesias de Anta e Guetim à cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito de
Manutenção de Infraestruturas – Repavimentação da Rua de
Monte Belo – nos termos da cláusula 15ª do referido contrato.
Deliberação Nº 347/2015
Portgás – Conversão de Ações Tituladas em Escriturais
Presente a informação n.º 10942/2015 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, aprovar a entrega à Portgás dos
títulos representativos das ações de que é titular o Município
de Espinho, até ao dia 31 de Dezembro de 2015.
Deliberação Nº 348/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e André Guimarães

Presente a informação n.º 10939/2015 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, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com
3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de interesse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Município
de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho
de Espinho e André Filipe da Costa Guimarães, com vista ao
preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não
ocupado na Divisão de Gestão de Recursos Humanos, do mapa
de pessoal do Município, condicionada à aprovação da Lei do
Orçamento do Estado para o ano de 2016, conforme o ocorrido nas sucessivas leis que aprovam os orçamentos do Estado
anteriores ou outra norma análoga que permita prorrogação da
cedência.
Deliberação Nº 349/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Liliana Correia
Presente a informação n.º 10934/2015 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, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com
3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de interesse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Município
de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de
Espinho e Liliana Antunes Correia, com vista ao preenchimento
de posto de trabalho previsto, necessário e não ocupado nos
Serviços de Planeamento Estratégico, do mapa de pessoal do
Município, condicionada à aprovação da Lei do Orçamento do
Estado para o ano de 2016, conforme o ocorrido nas sucessivas
leis que aprovam os orçamentos do Estado anteriores ou outra
norma análoga que permita prorrogação da cedência.
Deliberação Nº 350/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Marlene dos
Santos Soares
Presente a informação n.º 10936/2015 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, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com
3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de interesse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Município
de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de
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Espinho e Marlene dos Santos Soares, com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não ocupado
nos Serviços de Planeamento Estratégico, do mapa de pessoal
do Município, condicionada à aprovação da Lei do Orçamento
do Estado para o ano de 2016, conforme o ocorrido nas sucessivas leis que aprovam os orçamentos do Estado anteriores
ou outra norma análoga que permita prorrogação da cedência.
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Deliberação Nº 351/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Diana Thais
Presente a informação n.º 10938/2015 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, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com
3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de interesse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Município
de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de
Espinho e Diana Thais de Oliveira Espírito Santo, com vista ao
preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e
não ocupado na Divisão de Gestão Administrativa, Financeira
e Turismo, do mapa de pessoal do Município, condicionada à
aprovação da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2016,
conforme o ocorrido nas sucessivas leis que aprovam os orçamentos do Estado anteriores ou outra norma análoga que permita prorrogação da cedência.
Deliberação Nº 352/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Tiago Pereira
Presente a informação n.º 10937/2015 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, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com
3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de interesse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Tiago Manuel do Couto Pereira, com vista
ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e
não ocupado na Divisão de Gestão Administrativa, Financeira
e Turismo, do mapa de pessoal do Município, condicionada à
aprovação da Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2016,
conforme o ocorrido nas sucessivas leis que aprovam os orçamentos do Estado anteriores ou outra norma análoga que permita prorrogação da cedência.
Deliberação Nº 353/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de
Assembleia Municipal de Espinho
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Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Filipe Pinhal
dos Santos
Presente a informação n.º 10925/2015 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, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com
3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de interesse público, celebrado em 24 de julho de 2014, com o Município
de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de
Espinho e Filipe Pinhal dos Santos, com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não ocupado na
Divisão de Obras Municipais, do mapa de pessoal do Município,
condicionada à aprovação da Lei do Orçamento do Estado para
o ano de 2016, conforme o ocorrido nas sucessivas leis que
aprovam os orçamentos do Estado anteriores ou outra norma
análoga que permita prorrogação da cedência.
Deliberação Nº 354/2015
Procedimento de revisão do PDM de Espinho – Proposta
Final e Abertura do período de discussão pública
Presente a informação n.º 10958/2015 dos Serviços de Planeamento Estratégico, 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 da proposta final
do procedimento da revisão do PDM de Espinho e deliberou,
com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos
Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente
da Câmara, proceder à abertura de um Período de discussão
pública, através de aviso a publicar no Diário da Republica e
que deve ser anunciado com uma antecedência mínima de cinco dias. O período de discussão terá início a 18 de janeiro, durante 30 dias. A proposta final do PDM de Espinho será ainda
divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e do portal do Município. Os interessados podem apresentar as suas reclamações, observações
ou sugestões através de requerimento próprio que estará disponível no Atendimento/Serviços de Planeamento Estratégico
da Câmara Municipal e no portal do Município. Os Vereadores
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra porque consideram
que os documentos apresentados são insuficientes para avaliar a proposta final. O Plano Diretor Municipal é o instrumento
de elaboração obrigatória que estabelece a estratégia de desenvolvimento e o modelo do território do município. E, nesse
sentido, define as políticas municipais de uso dos solos e de
ordenamento, através da sua classificação e qualificação. É um
instrumento de inegável importância que, por si só, justificaria
o agendamento de uma reunião pública e ser apresentado pelos serviços e consultores externos, envolvidos nesta revisão,
que já dura há quase 8 anos. O PSD preferiu, a pretexto da
discussão pública, juntar meia dúzia de plantas e um regula-
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mento e chamar-lhes Proposta Final da revisão do PDM. Ora, o
conteúdo documental desta tipologia de plano não se resume
a isso. Onde está o Relatório que explicite a estratégia e o modelo de desenvolvimento? Onde estão os Relatórios setoriais,
o Ambiental, p. ex.? Onde está o Programa de Execução? E o
Plano de Financiamento? Onde estão as Atas das reuniões com
a Comissão Consultiva? E os demais pareceres emitidos e os
resultados da concertação? O que é que condicionou a decisão
global da CCDR-N? Estes elementos deviam ter sido apresentados hoje ainda que para conhecimento e deliberação sobre a
abertura do período de discussão pública.” Os eleitos do PSD
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores
do PSD entendem que os elementos que foram remetidos à
Câmara para conhecimento são aqueles que constituem o Plano, nos termos do RJIGT. Os documentos que, nos termos da
lei, acompanham o Plano estarão disponíveis para consulta durante o período de discussão pública no edifício dos Paços do
concelho e no Portal do Município.”
Deliberação Nº 355/2015
Delegação de competências relacionadas com sistema de
mobilidade e serviço público de transportes de passageiros entre a AMP e o Município de Espinho
Presente a informação n.º 10874/2015 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
do dossiê referente à Delegação de competências relacionadas
com sistema de mobilidade e serviço público de transportes de
passageiros e deliberou, por unanimidade, de acordo com o preceituado no art.º 25.º n.º 1 alínea k) da lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, remetê-lo à Assembleia Municipal para efeitos de
autorização de celebração do Contrato Interadministrativo da
delegação de competências relacionadas com sistema de mobilidade e serviço público de transportes de passageiros entre
a Área Metropolitana do Porto e o Município de Espinho, nos
termos da minuta anexa.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 14 de dezembro 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 euros e setenta e um cêntimos):
novecentos e noventa e nove mil duzentos e setenta e sete
euros e cinquenta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão e noventa e três mil e trinta e seis euros
e cinquenta e nove 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 dezembro do corrente
ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco
milhões e noventa e um mil trezentos e setenta e oito euros e
trinta e um cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao
mesmo dia no valor de vinte e seis milhões duzentos e noventa

e seis mil oitocentos e seis euros e sessenta e quatro 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.
Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, agendar a próxima reunião ordinária da Câmara para o dia 11 de janeiro de 2016, às
17.00 horas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 01/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE ONZE DE JANEIRO DE DOIS MIL
E DEZASSEIS .
Aos onze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezasseis,
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal,
reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António
Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de
Jesus, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, José Barbosa
Mota e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo
faltado por motivo 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, Financeira e
Turismo.
Deliberação Nº 1/2016
Aprovação da Ata n.º 26/2015 de 21 de dezembro
Em virtude da ata n.º 26/2015 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 21 de dezembro, 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
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sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 2/2016
Atribuição Fundos de Maneio – 2016
Presente a informação n.º 33/2016 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar os Fundos de Maneio para o período
compreendido entre 1/01/2016 a 31/12/2016.
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Deliberação Nº 3/2016
Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis
Presente a informação n.º 62/2016 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra
dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, autorizar, a título excecional, o aumento
temporário dos Fundos Disponíveis para o mês de Janeiro de
2016, 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 cumprimento do n.º 2 do
referido artigo, conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo
5º do DL nº 127/2012, de 21 de Junho. Os Vereadores do PS
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores
do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram
contra o Aumento Temporário de Fundos Disponíveis, por considerarem que há uma clara subversão da legislação que regulamenta esta matéria e que este documento revela omissão,
pouca consistência e falta de transparência. Assim, entende-se
por «Fundos disponíveis» as verbas disponíveis a muito curto
prazo, que incluem, quando aplicável e desde que não tenham
sido comprometidos ou gastos: i) A dotação corrigida líquida de
cativos, relativa aos três meses seguintes; ii) As transferências
ou subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos
aos três meses seguintes; iii) A receita efetiva própria que tenha sido cobrada, incluindo a receita de ativos e passivos financeiros, ou recebida como adiantamento; iv) A previsão da
receita efetiva própria cobrada nos três meses seguintes, incluindo a previsão de receita de ativos e passivos; v) O produto
de empréstimos contraídos nos termos da lei; vi) As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos
do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas
faturas se encontrem liquidadas, e devidamente certificadas
ou validadas; vii) Outros montantes autorizados nos termos do
artigo 4.º. No entanto, o executivo municipal pretende fazer
um aumento temporário de fundos que serão expetáveis arAssembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | fevereiro de 2016

recadar para além dos 3 meses seguintes que a lei consagra
como expectável para a pretensão do município de Espinho.
Evoca uma Plano de Obras para 2016 que manifestamente
não nos foi dado a conhecer e uma portaria, 384/2008, que
Cria a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho
de Alcoutim e define a sua constituição, e não conseguimos
entender o que é que esta comissão do concelho de Alcoutim
tem a ver com a questão do aumento temporário de fundos
disponíveis no concelho de Espinho, ainda por cima, com um
valor de 1 milhão de euros. Na deliberação, apenas é evocado
que o aumento temporário dos fundos disponíveis é efetuado
a título excecional para o mês de janeiro, omitindo o valor total
dos fundos, quais os compromissos efetuados e que a Câmara
Municipal de Espinho necessita de utilizar neste mês. Na nossa
perspetiva este aumento não é temporário, uma vez que é para
o ano todo sem saber com exatidão quais os compromissos que
se pretendem efetivamente suprir. O aumento indiscriminado
de fundos disponíveis pela totalidade das receitas próprias,
está subjacente de uma forma bastante evidente que há uma
antecipação de receita, não sendo também indicado o mês em
que vai ser cobrada, no caso deste tipo de receita ou o mês
em que será recebida, no caso de produto de empréstimo. Este
aumento de fundos temporários indicia que há compromissos
para os quais não existem fundos disponíveis e que neste documento não existe a indicação que compromissos estão comprometidos e não têm fundos disponíveis. O aumento temporário dos fundos disponíveis só pode ser efetuado mediante
recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período
compreendido entre a data do compromisso e a data em que
se verifique a obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso. Que compromissos são estes? Não
são utilizados os fundos disponíveis dos primeiros três meses
de 2016, uma vez que estas receitas já foram comprometidas
no último aumento de fundos disponíveis realizado em junho
de 2015. O mapa de fundos disponíveis é confuso, erróneo e
pouco esclarecedor. Existem diversos totais errados, que indiciam falta de rigor nas receitas apresentadas e antecipadas ao
longo de todo o ano e não nos próximos 3 meses, conforme a
legislação exige.” Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte
declaração de voto: “O Aumento Temporário de Fundos Disponíveis aprovado é o responsável pelo normal funcionamento
dos diversos serviços municipais, e cujas funções estão previstas em sede de Documentos Previsionais, nomeadamente as
que respeitam a obrigações do município no âmbito das suas
competências legais, garantindo uma gestão equilibrada através do planeamento correto e atempado da tesouraria para o
ano 2016 das receitas e compromissos assumidos e a assumir.
Esta deliberação está legalmente prevista na LCPA e na Lei nº
127/2012 de 21 de junho, quer em termos de antecipação das
receitas previstas nas alíneas b) e c) do nº 1 do artigo 5º (transferências com origem no Orçamento de Estado e previsão da
receita efetiva própria, ambas respeitantes aos meses de abril
a dezembro de 2016), quer em termos de verbas previstas na
alínea g) do nº 1 do mesmo artigo (verbas respeitantes ao Plano de Obras para 2016 já aprovado por Despacho da SET, e ao
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Projecto 52/PORTARIA 384/08 – Rebaixamento da Via Férrea
de Espinho), conforme referido na informação técnica.”
Deliberação Nº 04/2016
Aprovação das “Normas de Funcionamento da Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em 2016”
Presente a informação n.º 88/2016 dos Serviços de Cultura e
Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a proposta de projeto de normas de funcionamento em causa anexa,
com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, ao abrigo
da competência regulamentar do órgão executivo do Município
prevista no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e na parte final da alínea k) do n.º do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias
locais; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho), e nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 41.º do “Regulamento da Biblioteca
Municipal de Espinho «Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva»” (publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 94 de
15 de maio de 2012), aprovar as “Normas de Funcionamento
da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em
2016”.
Deliberação Nº 5/2016
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva
Presente a informação n.º 90/2016 dos Serviços de Cultura e
Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de novembro e dezembro de 2015 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.
Deliberação Nº 6/2016
Realização de Jogos de Airsoft no Parque da Cidade – Ratificação de Despacho
Presente a informação n.º 31/2016 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor Vice
Presidente da Câmara que, autorizou o pedido de Rui Miguel
Coelho dos Santos Caralinda Silva, para realização de um evento no Parque da Cidade “Jogos de Airsoft” nos dias 3 de janeiro
(domingo), 7 de fevereiro (domingo) e 26 de junho de 2016,
(domingo).

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 de dezembro
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 euros e setenta e um cêntimos). Mil
setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão cento e setenta e cinco mil e oitenta e oito euros e noventa e dois cêntimos. DOCUMENTOS – Trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e
quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia
30 de dezembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e quatro milhões setecentos e quarenta
e um mil quatrocentos e noventa e quatro euros e setenta e um
cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia
no valor de trinta milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil
e vinte e quatro euros e cinquenta e um cêntimos.
Festival de Cinema Imersivo – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta da Organização do
Festival de Cinema Imersivo a agradecer o apoio da edilidade
para a realização do Festival de Cinema Imersivo IFF15 que
decorreu de 4 a 6 de dezembro de 2015.
Sporting Clube de Espinho – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail do Sporting Clube de
Espinho a agradecer a cedência de instalações para realização
do jantar de natal da secção de futebol de formação realizado
em 18 de novembro p.p.
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 n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
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
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de janeiro de 2016 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 classificação 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
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras Receitas
Total da Receita

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
24.287.900
12.503.200
100
36.791.200

Orçamento
22.476.000
9.696.200
32.172.200

Assembleia Municipal de Espinho
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Cobrada
Execução
1.413.696
5,82%
1.400.970
11,20%
0
0,00%
2.814.666
7,65%

Paga
Execução
1.845.201
8,21%
276.448
2,85%
2.121.649
6,59%
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RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Reposições não abatidas no Pagamento
Alheia
Passivos Financeiros
Fundos Municipais
Outras Transferências
Total da Receita

DESPESA
Encargos Funcionamento
Pessoal
Aquisição de Bens e Serviços
Outras Despesas Correntes
Serviço da Dívida
Juros e Outros Encargos
Passivos Financeiros
Investimento Global
Aquisição de Bens de Capital
Transferências de Capital
Restantes Despesas
Transferências Correntes
Total da Despesa

Jan-15
Jan-16
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
718.985
718.187
689.532
690.648
219.103
219.103
133.271
133.271
124.897
124.997
102.156
102.156
131.737
131.750
88.746
88.743
0
0
0
0
322.193
321.281
268.680
269.799
0
0
0
0
6.887
6.887
10.847
10.847
0
0
0
0
2.272.152
2.096.479
2.274.587
2.274.587
0
0
0
0
467.873
467.873
467.873
467.873
1.804.279
1.628.606
1.806.714
1.806.714
2.991.137
2.814.666
2.964.119
2.965.235

Jan-15
Faturada
Paga
931.943
1.717.942
687.113
701.219
185.250
963.132
59.580
53.591
14.986
14.986
5.519
5.519
9.467
9.467
438.584
1.054.104
308.798
876.234
177.870
129.786
24.339
13.816
24.339
13.816
1.409.851
2.800.848

Jan-16
Faturada
Paga
887.378
1.820.230
685.567
719.424
193.651
1.081.067
8.160
19.739
11.953
12.546
3.079
2.486
9.467
9.467
147.166
266.981
53.318
107.200
93.849
159.782
52.699
22.485
52.699
22.485
1.099.789
2.121.649

Receita Cobrada 2016

Própria
23%

Despesa Paga 2016

Alheia
77%

1%
0%

13%

Encargos Funcionamento
Serviço da Dívida
Investimento Global

86%
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DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
1. Empréstimos
2. Outros Credores
DÍVIDAS A CURTO PRAZO
1. Empréstimos
2. Fornecedores e Credores
2.1. Fornecedores c/c
2.2. Fornecedores faturas em receção conf.
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c
2.4. Estado e outros entes públicos
2.5. Administração Autárquica
2.6. Outros Credores
3. Operações de tesouraria
3.1. Estado e outros entes públicos
3.2. Clientes e utentes com caução
3.3. Fornecedores imobilizado com caução
3.4. Outros Credores
4. Adiantamentos por conta de vendas
TOTAL
(*) Dados provisórios

Jan-15
30.523.396,81
14.366.536,05
16.156.860,76
4.843.911,00
0,00
3.802.392,24
2.413.595,85
29.955,64
1.255.902,94
9.912,28
0,00
93.025,53
1.041.518,76
114.799,37
63.077,75
860.286,10
3.355,54
0,00
35.367.307,81

Jan-2016 (*)
28.109.094,81
12.913.433,97
15.195.660,84
2.897.255,96
0,00
1.798.213,70
1.476.578,75
22.379,64
130.745,28
29.959,37
0,00
138.550,66
1.099.042,26
109.494,27
67.777,75
918.361,57
3.408,67
0,00
31.006.350,77

Dívida
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Nov-14

Nov-15 (*)

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
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DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL

NIF/NIPC

PARTICIPAÇÃO

%

508905435

1.904.703,35 €
675.364,33 €
299.350,00 €
14.236,47 €
97,86 €
361.680,00 €
1.216.360,91 €
1.076.123,33 €
140.237,58 €
- €
12.978,11 €
12.978,11 €

0,82%
0,34%
0,20%
0,18%
0,06%
0,90%
3,82%
3,96%
2,98%
0,32%
1,16%
1,16%

ENERGAIA

504454536

7.200,00 €
7.200,00 €

4,80%
4,80%

QUOTIZAÇÕES
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU"
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
ENERGAIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES
ADSE
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCELHO ESPINHO
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO

503533114
501121250
501062769
504454536
508905435
501627413
600000303
503651907
503393517
501627413

46.500,00 €
72,00 €
180,00 €
100,00 €
2.746,00 €
7.500,00 €
4.756,00 €
930,00 €
12,00 €
1.500,00 €
28.704,00 €

GRUPO AUTÁRQUICO
EMPRESAS PARTICIPADAS

ÁGUAS DO NORTE
PORTGÁS
PRIMUS
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS
LIPOR
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
ANMP
PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER

513606084
501991476
504558161
513606181
501394192
502823305
501627413

OUTRAS ASSOCIAÇÕES

TOTAL
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1.958.403,35 €

0,82%

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Pagamentos em Atraso
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias
Mais de 360 dias
Total Geral

Jan-15

0
0
0
0
0

Jan-16

0
0
0
0
0

∆
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Evolução Prazo Médio Pagamentos a
Fornecedores
369
397
193
138
59
42

41
40

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 - Janeiro
Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção
1

2

3

4

FUNÇÕES GERAIS
SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
FUNÇÕES SOCIAIS
EDUCAÇÃO
ENSINO NÃO SUPERIOR
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO
SAÚDE
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS
SEGURANÇA SOCIAL
AÇÃO SOCIAL
HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS
HABITAÇÃO
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
SANEAMENTO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RESÍDUOS SÓLIDOS
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS
CULTURA
DESPORTO, RECREIO E LAZER
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS
FUNÇÕES ECONÓMICAS
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA
INDÚSTRIA E ENERGIA
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
TRANSPORTES AÉREOS
TRANSPORTES FLUVIAIS
COMÉRCIO E TURISMO
MERCADOS E FEIRAS
TURISMO
OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS
OUTRAS FUNÇÕES
OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS
Total Geral
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Dotação

Pagamento

Tx. Ex.

3.412.768
3.362.768
3.362.768
50.000
50.000
11.512.376
1.680.579
395.804
1.284.776
0
51.231
0
51.231
9.402.885
0
2.708.221
2.343.113
1.802.597
1.371.353
1.177.601
377.681
166.952
210.729
0
3.500.350
0
2.506.741
274.870
274.870
0
0
539.443
13.260
526.183
179.296
408.750
0
297.440
111.310

248.287
248.287
248.287
0
0
909.426
111.273
3.759
107.515
0
957
0
957
776.975
0
7.930
385.107
95.134
230.917
57.887
20.221
6.563
13.659
0
192.063
0
169.046
0
0
0
0
13.388
812
12.577
9.628
4.430
0
3.095
1.335

7,28%
7,38%
7,38%
0,00%
0,00%
7,90%
6,62%
0,95%
8,37%
n.a.
1,87%
n.a.
1,87%
8,26%
n.a.
0,29%
16,44%
5,28%
16,84%
4,92%
5,35%
3,93%
6,48%
n.a.
5,49%
n.a.
6,74%
0,00%
0,00%
n.a.
n.a.
2,48%
6,12%
2,39%
5,37%
1,08%
n.a.
1,04%
1,20%

18.834.244

1.354.206

7,19%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
01 DEZ.’15 a 31 JAN.’16

Atendimento Municipal - AME

21

Atendimento Municipal - AME

4500
3631

3500

8%

9%
3575

3835

4053

4000
3000
2500
2000

83%
439
200

500

225

395

413

514

1000

503

335

1500

0
Dez-14

Jan-15

Atendimento Geral

Dez-15
Urbanismo

Jan-16

Atendimento Geral

Urbanismo

Feiras e Mercados

Feiras e Mercados

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE
Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

45
41

40
35
30

39%
20

20

8

1

3

10

13

14

15
5

61%

25

25

0
Dez-14

Jan-15

Visitantes Nacionais

Dez-15

Jan-16

visitantes Estrangeiros
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Visitantes Nacionais

visitantes Estrangeiros
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Piscina Municipal de Espinho

Piscina Municipal de Espinho

10000
1202
1000

1202

1073
393

350

1073
395

222

23%

*

100

77%

10

1
Dez-14

Jan-15

Dez-15

Alunos Inscritos

Jan-16

Acesso Regime Livre

Alunos Inscritos

Regime Livre

ATIVIDADES REALIZADAS
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Espinho em Forma – Mega Aula de Hidroginástica de Natal

Balneário Marinho de Espinho

Balneário Marinho de Espinho

5000
4714

4500
4000
3953

4%
3177

3000

3629

3500
2500
2000

96%
253

170

500

153

1000

120

1500

0
Dez-14

Jan-15

Dez-15

Jan-16

N. utilizadores Piscina
N. utilizadores Piscina

N. utilizadores Balneoterapia
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N. utilizadores Balneoterapia

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Pavilhão Municipal N.G.
N.º de horas de utilização

246

250

203

203

188

200
150
100
50

Pavilhão Municipal N.G.

0

N.º de horas de utilização
Dez-14

Jan-15

Dez-15

Jan-16

48%
52%

23
Dez-15

Jan-16

Nave Polivalente
N.º de horas de ocupação
950
921
900
859

850
800
776

784

Nave Polivalente

750

Horas de utilização
700
Dez-14

Jan-15

Dez-15

Jan-16

48%
52%

Dez-15
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Museu Municipal / FACE
Nº total de assitência nos eventos realizados

344

350

298

298

300

250

250

250

174

170

160

160

190

200
150

90

100

100
50

Museu Municipal / FACE

Congressos **

Exposições

Dez-15

Teatro / Espetáculos

Visitas Guiadas

Jan-16

0

0

0

Jan-15

0

Dez-14

0

0

0
0

Ocupação do espaço por eventos
0

24%

Workshops*

33%

* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.

15%
28%
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Congressos **

Exposições

Teatro

Visitas Guiadas

Workshops*

Biblioteca Municipal JMS
N.º Visitantes
4000

3730

3500
3153

3000
2500
2000
1519
1350

Biblioteca Municipal JMS
Setembro a Novembro 2015

1500
1000
500

28%
72%

0
Dez-14

Jan-15

Dez-15

Jan-16

N. Visitantes
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Público Presente nas Atividades

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

CULTURA

Lançamento do livro “Fragmentos” de Castro
Ferreira-Padrão

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

Dia 4 de dezembro às 15h00
A apresentação esteve a cargo da Professora Maria de Fátima
da Silva Brandão (Capitão).
80 participantes

BIBLIOTECA MUNICIPAL

25

Segundo as diretrizes da IFLA, as Bibliotecas Públicas devem
“criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a
primeira infância”, tendo especial responsabilidade na satisfação das suas necessidades. O objetivo é motivar esta faixa
etária pela aventura do conhecimento e por obras criativas,
para que mais tarde facilmente beneficiem destes elementos
essenciais ao desenvolvimento pessoal, ao longo das suas
vidas, valorizando-se e aumentando o seu contributo para a
sociedade.
Ao disponibilizarem um vasto leque de atividades, as bibliotecas públicas proporcionam às crianças a oportunidade de experimentarem o prazer da leitura e a emoção da descoberta do
saber e da criatividade. As crianças e os seus pais devem ser
ensinados a tirar o melhor partido da biblioteca.
Por conseguinte, a biblioteca deve prestar aconselhamento e
promover iniciativas especiais para crianças, tais como sessões
do conto e atividades relacionadas com os serviços e recursos
da biblioteca.
De realçar, a dinamização da 7ª edição do “Adormecer com as
Letras”, proporcionando uma noite inesquecível na Biblioteca
para as 20 crianças que participaram, o projeto “Letras e Chupetas”, dirigido a bebés (dos 0 aos 36 meses) e seus pais, e as
horas do conto “Magia das Palavras lidas e ilustradas” e “Conto
um conto para ti” que têm promovido excelentes hábitos de
leitura.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de dezembro
de 2015 e janeiro de 2016.

Onda Poética
Dias 17 de dezembro e 21 de janeiro
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
Entrada livre e gratuita
75 participantes

Exposição de Desenhos de Natal_CCD
De 1 a 11 de dezembro
40 participantes

7ª edição “Adormecer com as Letras”
De 5 para 6 de dezembro das 21h00 às 10h00
Na noite de 5 para 6 de dezembro de 2015, aconteceu na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva em Espinho, a 7ª edição
do “Adormecer com as Letras”, um já habitual evento destinado
a duas dezenas de crianças com idades compreendidas dos 6
aos 10 anos.
Esta iniciativa, já conhecida por muitas crianças e considerada
desde a sua primeira edição, como um sucesso no concelho de
Espinho, pretendeu aproximá-las, como potenciais leitores, ao
mundo dos livros e da leitura, numa altura de comemorações
natalícias.
A atividade decorreu num ambiente divertido e diferente, tendo como objetivo principal, ajudar as crianças e até mesmo os
adultos a criarem uma imagem real deste espaço público de
leitura.
Assim, através de um programa repleto de animação, acompanhado de livros, leituras, histórias e “ateliês”, as crianças participantes tiveram a oportunidade de passar uma noite bem
animada e divertida na Biblioteca Municipal do concelho de
Espinho.
20 participantes no “Adormecer com as Letras” e 35 participantes no conto promovido pelo “Som do Algodão”

Quintas Tecnológicas
Este projeto enquadra-se nas missões-chave estabelecidas
pelo Manifesto da UNESCO para as bibliotecas públicas, essencialmente nos princípios aí estabelecidos.
Tendo como objetivos potenciar a igualdade de acesso a todos
os habitantes do concelho aos serviços virtuais disponibilizados à população; contribuir para a aprendizagem ao longo da
vida dos habitantes do concelho; melhorar a qualidade de vida
dos intervenientes e desenvolver as capacidades em utilizar
ferramentas de informática, este projeto, que ocorre quinzenalmente, destina-se a adultos com mais de 25 anos, através
de inscrição prévia.
Tema:
Dia 10 de dezembro – Powerpoint
11 participantes

Colóquio “Espinho na saga da arquitetura moderna”

Reunião do NE da Rede Social
Dia 4 de dezembro das 14h15 às 17h00
Sala polivalente reservada para reunião do NE da Rede Social.
10 participantes

Dia 11 de dezembro às 21h30
Organização: ACIVE
30 participantes
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Lançamento do livro “Pingos” de Liliana Ribeiro
Dia 12 de dezembro às 15h00
A apresentação estará a cargo do poeta António Luiz
110 participantes

Formação “Atos próprios de Advogado”
Dia 16 de dezembro às 17h00
Organização: Ordem dos Advogados
40 participantes

Uma iniciativa das bibliotecas escolares do AEMGA, em articulação com as educadoras, as professoras do 1.º ciclo e os professores de Educação Visual/ Ed. Tecnológica e Artes Visuais.
200 visitantes

Cedência de instalações para a candidatura da
Dr.ª Maria de Belém
Dia 13 de janeiro, das 9h00 às 11h00
60 participantes

Apresentação do livro “Antes do Destino” de
Márcio Alves Candoso

Exposição Natal/ Inverno - Universidade Sénior
de Espinho

Dia 19 de dezembro às 15h00
100 participantes

De 15 a 30 de janeiro
Exposição de trabalhos das alunas das disciplinas de “Pintura”,
“Lavores e Bordados” e “Oficinas de Arte”.
150 visitantes

BEBÉTECA “Letras e Chupetas”
Dia 9 de janeiro às 11h00
Atividades de 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 fazem destas sessões vivências importantes para o desenvolvimento do bebé.
Periodicidade: um sábado por mês
10 bebés e 20 acompanhantes

Contos e Cantos para Infantes
Dia 16 de janeiro às 11h00
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
“Rui Ramos, natural do Porto, Portugal é contador de histórias
orais, escritas e desenhadas, há mais de 4 anos.
Formador nas áreas da ilustração, escrita criativa e narração
oral.
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 2 aos 5 anos.
9 participantes e 18 acompanhantes

Magia das Palavras lidas e ilustradas
Dias 8 e 22 de janeiro às 10h00
Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribeiro, 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, através do formulário online: http://bibliotecamunicipalespinho.blogspot.
pt/p/privado.html
44 participantes

Exposição de postais de Natal
De 4 a 8 de janeiro
Exposição de postais de Natal, criados pelos alunos do ensino
pré-escolar até ao ensino secundário do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.

Cedência de instalações para a candidatura do
Professor Jorge Sequeira
Dia 16 de janeiro, às 16h00
20 participantes

Apresentação do livro “Manual Bioética
para Jovens”
Dia 23 de janeiro às 15h00
Com: Maria do Céu Lousada (Médica)
Luís Martinho (Jurista)
15 participantes

“Conto um conto para ti”com a presença das
mais conhecidas personagens das histórias.
Dia 30 de janeiro às 15h30
Decorrem, mensalmente, histórias fantásticas contadas pelos
próprios personagens dessas histórias... ou de outras!
Nomes como a Branca de Neve, a radical Vovó Miquinhas, o Pinóquio, a Pirata Zaragata, entre vários outros, já têm passado
pela biblioteca.
História contada: “A Sara tem um grande coração” de Peter
Carnavas.
Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos
Entrada livre e gratuita
40 participantes

PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimento cultural e preservação da memória coletiva da comunidade 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 exposições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao
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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 trabalho de investigação histórica.

Exposições

27

O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
Dezembro as exposições “Sulla Terra Feconda di Parole”, do
pintor de Florença Alberto Gallingani, e “Pintura e Escultura
de Paula Bacelar”, esta última integrada no projecto “Vem expor nos átrios do FACE”. Alberto Gallingani trouxe a Espinho
uma exposição retrospectiva da sua obra composta por perto
de 150 trabalhos elaborados entre 1960 e 2015. Juntamente
com Vinicio Berti, Gallingani foi percursor do movimento abstracionista florentino que nasceu nos anos 60 do século XX.
No mês de Janeiro, o Museu apresentou as exposições “Fashion
Kids, fotografia de Jorge Castro, e a documental “Vida e Obra
de Mirita Casimiro”, uma artista do teatro nacional que nasceu
em Espinho e que alcançou um enorme êxito, quer nas peças
de teatro em que participou como também nos filmes que entrou, com destaque para “Maria Papoila”, realizado por Leitão
de Barros.
Visitantes: 226

Seminários, Formações, Convénios, Encontros,
Jornadas, Reuniões, Workshops e Espectáculos
no FACE
Durante o mês de Dezembro realizaram-se no Auditório do
FACE as festas de Natal da Cerciespinho, Liga dos Combatentes, ATL Atchim e da empresa Readiness IT. Na sala 139, realizaram-se duas acções de formação.
Participantes: 527

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Para além das atividades regulares em termos de atendimento,
acompanhamento e encaminhamento de diversas situações,
os serviços iniciaram o processo de atualização e uniformização dos pedidos de habitação social apresentados antes da
entrada em vigor do Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho.

HABITAÇÃO SOCIAL
A articulação interinstitucional tem vindo a ser reforçada, nomeadamente em ações conjuntas no que respeita a visitas domiciliárias, preparação de processos para transferência de habitação, atendimentos e contactos informais com a população
residente nos diversos complexos habitacionais.
O Modelo de Gestão dos Atrasos e Incumprimentos no Pagamento de Rendas de Habitação Social dos fogos propriedade
do Município de Espinho mantém-se mensalmente em execução. Esta tarefa tem reforçado também a articulação interinstitucional, favorecendo os contactos diretos com os técnicos
de acompanhamento de Rendimentos Social de Inserção e de
Ação Social de cada território, inclusive através de atendimentos e visitas domiciliárias conjuntas às famílias com histórico
de incumprimento.

REUNIÕES INTERDIVISIONAIS (HABITAÇÃO SOCIAL)

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural realizou os workshops “Teatro
de Sombras”, “O Mar e a Neta vão as escolas” e “Chapéus de
Festa”, para além da participação no evento de Natal “Espinho
Cidade Encantada”.
Participantes: 186

Os serviços retomaram as reuniões interdivisionais no âmbito
da habitação social, que contam com a presença de técnicos
dos SASIS, da DOM e da DGAFT e que visam articular a intervenção desenvolvida neste âmbito, bem como pensar em soluções e intervenções conjuntas.

INTERVENÇÕES DE PROXIMIDADE
A intervenção de proximidade nos territórios de Paramos, Anta,
Guetim e Silvalde, continua a ser uma aposta dos serviços e
tem-se revelado como uma mais-valia no que respeita à gestão
social destes territórios.

REUNIÕES INTERINSTITUCIONAIS
No âmbito do desenvolvimento das atividades do CLDS ‘Espinho Vivo’ foram realizadas reuniões nos diversos territórios
para articulação interinstitucional das atividades que estão a
ser desenvolvidas.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Local de Inserção de Espinho.
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REDE DE APOIO ALIMENTAR
No âmbito do projeto em questão foi resolvido o constrangimento existente no acesso ao refeitório da Escola Secundária
Dr. Manuel Gomes de Almeida (nos dias de chuva a zona de
acesso ao refeitório ficava alagada, impossibilitando o acesso
dos serviços) com o apoio dos SACE e da DOM.

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL
2015
Foi executado o Fundo de Emergência Social Municipal 2015
que visava prestar apoio financeiro excecional e temporário a
agregados familiares carenciados, em situação de emergência
social grave, para pagamento de despesas de saúde na área de
estomatologia. O projeto apoiou 27 agregados familiares.

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
Articulação com a Delegação de Espinho da Cruz Vermelha Portuguesa, com os alunos do curso de Técnico Auxiliar de Saúde
da ESPE e com voluntários do BLV, para a implementação do
projeto de acompanhamento a idosos a iniciar no mês de fevereiro.
Realizou-se no passado dia 20 de dezembro, no Salão Nobre da
Piscina Solário Atlântico mais uma Festa de Natal, direcionada
para a população sénior do concelho e que contou cerca de 525
participantes.
Preparação de sete propostas de viagens direcionadas para a
população sénior do concelho, a realizar no decorrer do ano de
2016, e divulgação da informação junto de 2951 pessoas através de mailinglist, bem como divulgação nos meios de comunicação social e internet.

do dia 5 de janeiro, por parte de técnicos da CIG, um Workshop
destinado aos Eleitos Locais, Dirigentes e Responsáveis dos
Serviços da CME. Tratou-se de uma sessão de sensibilização
sobre Igualdade de Género, Cidadania e Não Descriminação
destinada à Administração Pública Local, que visou sensibilizar para a importância da elaboração do Plano Municipal para
a Igualdade e para a necessidade de todos colaborarem na
aplicação dos instrumentos de recolha de informação junto de
todos os recursos humanos da autarquia.
No mesmo contexto, na tarde do dia 5 de janeiro, foi realizado
um Workshop destinado aos técnicos das instituições da Rede
Social de Espinho, que visou abordar as questões do Diagnóstico e do Plano Municipal para a Cidadania e Igualdade de Género.

PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA Oo
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 402 utilizações.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA NO MUNICIPIO
DE ESPINHO
Terminou no passado dia 29 de janeiro, o segundo Programa
Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com Demência, realizado pelo Município de Espinho.
Os serviços estiveram presentes no dia 21 de janeiro num Grupo de Discussão promovido pela UNIFAI no âmbito do projeto
Cuidar de Quem Cuida, que pretendeu proporcionar um momento de partilha de experiências acerca da implementação do
PP-CQC nos diferentes municípios, auscultar opiniões sobre o
seu desenvolvimento e discutir alguns dos resultados obtidos.

FÓRUNS/SEMINÁRIOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO

CEIA SOLIDÁRIA
Realizou-se no passado dia 15 de dezembro, no salão da Paróquia de Espinho, mais uma Ceia de Natal Solidária direcionada
para a população em situação de sem abrigo e carenciada do
concelho. A Ceia teve o apoio de 24 voluntários e estiveram
presentes 122 munícipes.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
Realizou-se no passado dia 23 de janeiro, mais uma Ação de
Formação Geral em Voluntariado com vista a fazer o enquadramento do projeto a todos/as os/as candidatos/as a voluntários/
as, nomeadamente no que respeita a legislação, código ético e
direitos e deveres dos/as voluntários/as.
No âmbito da ideia “Zelador do Bairro”, o BLV promoveu uma
reunião com um dos seus voluntários e os SASIS para abordar
a temática e avaliar a possibilidade de uma colaboração futura
com os serviços.

Participação no Workshop dinamizado pela CIG, na tarde do dia
5 de janeiro, sobre a temática da Igualdade de Género, Cidadania e Não descriminação na CME.

PROGRAMA REDE SOCIAL
Deu-se continuidade à dinamização das reuniões do Núcleo
Executivo da Rede Social de Espinho.
Foi assegurada presença na reunião do Grupo Operativo da Plataformas Supraconcelhia do Entre Douro e Vouga, realizada no
Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro, no dia 28 de
janeiro.
Foi realizada uma reunião temática sobre a “Prevenção de
Comportamentos Aditivos e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis.

IGUALDADE DE GÉNERO
Na sequência do Protocolo de Colaboração celebrado entre a
CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) e a Câmara Municipal de Espinho, foi dinamizado, na manhã do passa-
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DESPORTO

de natal do Clube Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Espinho. Para além dos habituais presentes aos filhos dos sócios esta iniciativa contou também com um
lanche precedido de atividades desportivas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, foram realizados os seguintes eventos:

Convívio de Natal – S.C.E. Voleibol

NAVE POLIVALENTE
Torneio e Festa de Natal APAM 5
Foi em ambiente de festa que no dia 5 de Dezembro, o tradicional Torneio de Natal de Viet-Vo-Dao, aberto apenas aos
praticantes mais jovens, e ainda a festa de Natal da APAM que
contou com a presença de todos os atletas desta coletividade
para um grande dia de convívio desportivo.

Torneio da Costa Verde Não Seniores e Veteranos de Badmínton AAE
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Realizou-se no passado dia 5 de dezembro de 2015 o Torneio
da Costa Verde nas categorias de não seniores e veteranos
com organização da A.A.E e apoio do Município de Espinho.
Esta competição recebeu os escalões Sub 11, Sub 13, Sub 15,
Sub 17 e Sub 19, tendo sido realizado em simultâneo a 2ª Jornada Nacional de Veteranos.

Formação de treinadores da FGP
“Abordagem, sistematização e desenvolvimento em Aparelhos
na GR – Bola”
Decorreu no dia 5 de dezembro de 2015, uma das ações de
formação creditadas para treinadores da Federação Portuguesa de Ginástica. Com o tema “Abordagem, sistematização e desenvolvimento em Aparelhos na GR – Bola”, a formação contou
com a preleção da Prof.ª Gabriela Salvador, entre várias outras
formações na aérea desportiva é mestrada em Desporto para
Crianças e Jovens pela FADEUP e treinadora de ginástica rítmica da Associação Académica de Espinho.

Torneio Costa Verde Seniores – AAE
A Associação Académica de Espinho com apoio do Município de
Espinho, levou a cabo no dia 12 de Dezembro o “5º Torneio de
Badminton da Costa
Divisão de Desporto – Nave Polivalente / Pavilhão Napoleão
Guerra
Verde”, integrado nos Torneios de Clubes de Seniores. A prova
contou com a presença dos escalões das categorias de Absolutos, C e D.

A secção de voleibol do S.C.E. Espinho realizou um treino/festa
de Natal na Nave Polivalente de Espinho. Durante toda a manhã, pais e filhos divertiam-se a jogar voleibol sem a pressão
do treino que terminou com um almoço/convívio. Pelo meio,
ainda houve tempo para uma sessão de autógrafos, bastante
concorrida, com os atletas da equipa sénior.

3º Zonal Não Seniores em Badmínton NGD
Realizou-se no dia 19 de dezembro a 3ª Jornada Nacional de
Não Seniores - Fase Zonal, com organização da Novasemente
G.D. e apoio da Camara municipal de Espinho. A competição,
disputou-se nas 4 zonas Continentais e ainda nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Ao mesmo tempo esta foi a
última competição integrada no calendário da Federação Portuguesa de Badminton no ano 2015.

EuroHockey Indoor Championship II, Men
O EuroHockey Indoor Championship II, Men teve lugar na Nave
Polivalente de Espinho, entre os dias 15 e 17 de janeiro de
2016.
A organização desta competição, em parceria com a Câmara
Municipal de Espinho teve como principais objetivos, a promoção da modalidade e da nossa Cidade como potencial turístico de excelência, para além de proporcionar a oportunidade à
nossa Seleção de competir em casa, 5 anos após a sua última
participação.
Nesta prova participaram algumas das grandes potências do
hóquei europeu e Mundial, nomeadamente a Inglaterra (4º
Camp. Mundo, Campeão Europeu 2005), Bélgica (5º Lugar JO e
Finalista Camp. Europeu e WL) e França (Semi Finalista World
League). Entre as outras equipas participantes, além da equipa
de PORTUGAL, estiveram presentes plantéis também de inegável qualidade, como a Ucrânia, a Dinamarca, a Croácia e a
Escócia.
Portugal sagrou-se em 2014 na Croácia, campeão da 3ª divisão europeia, e ascende ao Championship II, juntamente com a
Croácia, 2º classificado nesta prova.
Esta competição contou com 96 praticantes desportivos, distribuídos por 8 equipas, tendo a equipa portuguesa consegui a
manutenção, sendo que os principais vencedores foram as seleções da Bélgica e da Dinamarca que garantiram o passaporte
para a primeira divisão.

Festa Natal – CCD dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Espinho
Realizou-se no passado dia 13 de dezembro a habitual festa
Assembleia Municipal de Espinho
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Treinos Seleção Holandesa Boccia

Clubes utilizadores da Nave Polivalente

Espinho foi novamente a cidade escolhida pela seleção holandesa de Boccia para realizar o seu estágio anual de preparação.
Os trabalhos decorreram na Nave Polivalente de Espinho. Entre
o dia 25 e 30 de janeiro,
Num ano com provas internacionais muito importantes das
quais se destacam o campeonato do Mundo Individual que se
vai realizar na China no mês de março e os Jogos Paralímpicos
que se vão realizar no Rio de Janeiro em setembro, os responsáveis holandeses escolheram Espinho para esta preparação.
Com este estágio, a seleção holandesa procura, mais do que
realizar uma semana intensa de treinos, aproveitar o grande
desenvolvimento que esta modalidade tem em Portugal para
poderem proporcionar aos seus atletas um nível de treino mais
elevado procurando promover ao máximo as competências de
cada um.
Este estágio beneficia igualmente os jogadores de Espinho
que praticam esta modalidade, ao abrigo do projeto de desporto adaptado desenvolvido pelo Município em colaboração
com o Sporting Clube de Espinho que também eles vão realizar
uma preparação mais intensa para as provas nacionais que se
avizinham.
Presente na comitiva holandesa esteve uma das figuras mundiais da modalidade, o atual nº 1 do ranking mundial da classe
BC1, Daniel Pérez, que foi recentemente indicado pelo Comité
Paralímpico Internacional como um dos 8 jogadores a não perder para serem observados nos jogos paralímpicos do Rio. Para
além deste jogador, integraram também a comitiva os atletas
BC2, Judith Bulthuis e Bernd Meints e o atleta BC4, Richard Duray, este já mais habituado à nossa cidade uma vez que representa o Sporting Clube de Espinho.
A comitiva holandesa é comandada pelo selecionador Joep Pelsser, que neste ciclo paralímpico, conseguiu garantir a 1º presença de sempre da seleção holandesa de Boccia nos jogos
paralímpicos.
Ao longo da semana, estiveram também presentes também alguns dos melhores jogadores portugueses da modalidade que
vão também ajudar a elevar o nível do mesmo, provenientes
não só da seleção Portuguesa como também dos principais
clubes da modalidade no norte de Portugal com o S.C.Braga,
F.C.Porto, InBoccia e o Centro Municipal de Treinos de Boccia
de Oliveira de Azeméis.

NovaSemente G.D.
- Esgrima
- Halterofilismo
- Ginástica de Manutenção
- Badmínton
S. C. Espinho
- Voleibol Formação
- Voleibol Seniores
- Andebol
A. A. Espinho
- Ginástica Rítmica
- Andebol
- Badmínton
- Voleibol
Coro Amigos da Música
- Coro
Núcleo de Montanha
- Escalada
C.A.T.M.E.
- Ténis de Mesa
Espinho em Forma
- Caminhada / Ginástica de Manutenção
Sporting Clube Silvalde
- Futsal
Academia Maia/Brenha
- Voleibol Formação
Clube Voleibol de Espinho
- Voleibol
C.C.D. “Os Mochos”
- Voleibol

Exames Nacionais APAM Viet Vo Dao
A Associação Portuguesa de Artes Marciais (APAM) organizou
no passado dia 30 de janeiro mais um estágio técnico de viet-vo-dao.
O estágio foi orientado pelos Mestres Carlos Santos e Carlos
Tavares (Diretor e vice diretor técnicos nacional de viet-vo-dao). No final era clara a satisfação de todos os intervenientes
no evento que se entregaram de forma abnegada ao estudo
desta arte marcial vietnamita.

C.C.D. C.M. Espinho
- Futsal
Aero Clube da costa Verde
- Aeromodelismo
Policia de Segurança Pública
- Futsal

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 14 jogos
Futsal - 6 jogos
Voleibol - 36 jogos
Ténis de Mesa - 0 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
Convívio SCE Andebol
A secção de andebol do S.C.E. Espinho realizou um treino/festa
de Natal no Pavilhão Desportivo Napoleão Guerra. Esta iniciativa contou com a presença dos atletas e pais desta secção que
animaram o momento.
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Torneio Nacional Seniores Badmínton – NGD
Realizou-se no passado dia 16 de janeiro no Pavilhão Napoleão Guerra, em Anta - Espinho o 2ª Torneio de Clubes Seniores
organizado pela Novasemente Grupo Desportivo e coutou uma
vez mais com o apoio da Câmara Municipal de Espinho. A prova
foi pontuável para o ranking nacional e contou com a presença
de quase 6 dezenas de atletas.
Na categoria Absolutos vitórias em singulares para Rúben
Vieira (NGD) e Sónia Gonçalves (FAC). Em pares esteve novamente em destaque Ricardo Silva (CA) que venceu em pares
homens com Alexandre Silva (CA) e em pares mistos onde fez
dupla com a sua irmã Alice Silva (CA). As irmãs Sónia e Adriana Gonçalves (FAC) venceram em duplas femininas. Categoria
C, José P Araújo venceu em singulares homens, enquanto Luís
Jacinto/Sérgio Costa (CDUP) triunfaram em pares homens. Na
categoria C, Henrique Costa (AMRCT) e Susana Marques (CA)
triunfaram em singulares, Já em pares o destaque vai para o famalicense Manuel Pinheiro que venceu em pares homens com
Rui Carvalho (FAC) e em pares mistos onde fez dupla com Maria
F Moreira (FAC).
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de Espinho e Atletas.net, teve o cuidado de auscultar os participantes através de um inquérito de satisfação que ajudou
a depurar a segunda edição desta prova que recebeu mais de
1300 participantes.
Carla Martinho e André Aniceto foram os vencedores da 2ªSão
Silvestre de Espinho 2016, uma prova organizada pela atletas.
net em parceria com a Câmara Municipal de Espinho, numa cidade que soube receber a festa do atletismo com luz e aplausos.

Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.
NovaSemente G.D.
- Esgrima
- Futsal
- Ginástica de Manutenção
S. C. Espinho
- Andebol
A. A. Espinho
- Andebol
Policia de Segurança Pública
- Futsal

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 12 jogos
Futsal - 24 jogos
Voleibol - 0 jogos

OUTRAS ATIVIDADES DESPORTIVAS OUTDOOR
2ª Corrida de São Silvestre de Espinho
A São Silvestre de Espinho veio, em definitivo, marcar o atletismo na cidade através de uma corrida popular com o nome da
cidade e que na primeira edição deu uma animação inegável e
com forte potencial de crescimento como ficou patente. A evocação obrigatória do nome de António Leitão acabou por ser
um momento marcante e que merece continuidade pela sua
simbologia. A organização, que pertence à Câmara Municipal
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EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Colaboração com Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Laranjeira | Concurso de Mesas de Natal
O “Concurso de Mesas de Natal” teve como objetivo promover
um lanche entre alunos e comunidade educativa onde a partilha, a criatividade e o convívio são o mote para o convívio.
No dia 17 de Dezembro de 2015 realizou-se o “1.º concurso de
Mesas de Natal” destinado aos alunos do ensino básico (7.º, 8.º
e 9.º anos).
Assim, a Divisão de Educação e Juventude colaborou com a
oferta de 30 brindes para a turma vencedora.

Ação de Sensibilização | Sistema de Gestão de
qualidade
A Câmara Municipal de Espinho (CME), com a preocupação de
proporcionar um serviço de elevada qualidade, decidiu integrar e desenvolver um Sistema de Gestão de Qualidade como
elemento de motivação, aprendizagem, coerência e elemento
central na uniformização dos padrões de resposta e respetivos
níveis de serviço.
Neste sentido, e no âmbito da certificação dos serviços, especificamente da Divisão de Educação e Juventude, foram efetuadas ações de sensibilização no Fórum de Arte e Cultura de
Espinho (FACE), no dia 18 de dezembro de 2015, com todos os
trabalhadores da DEJ afetos às escolas.
Esta reunião teve como principal objetivo uniformizar alguns
procedimentos nas formas de comunicação entre a Escola, trabalhadores e Divisão de Educação e Juventude, definir conjuntamente algumas regras básicas, bem como definição de
responsabilidades sempre no sentido da melhoria contínua.

Projeto na Escola “Eu Tenho tudo” | 2015/2016
O projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma parceria efetuada com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Trata-se de uma ação social destinada à comunidade escolar
que abrange várias valências, desde psicomotricidade/reabilitação, fisioterapia, terapia da fala, dança terapêutica, psicologia 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 Município de Espinho disponibiliza o transporte dos alunos
inseridos neste projeto, da escola para o centro hípico de Paramos e deste para a escola.
O serviço será disponibilizado de janeiro de 2016 a junho de
2016, pelo valor base de €2.292,72 (dois mil, duzentos e noventa e dois euros e setenta e dois cêntimos), acresce IVA à
taxa legal em vigor.

Projeto “Heróis da Fruta” | 2015/2016
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 ensino pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico.
Durante os meses de dezembro e janeiro as escolas elaboraram o “Hino da Fruta”, canções dedicadas à importância deste
alimento e que constituiu uma das tarefas obrigatórias para o
alcance dos objetivos deste projeto.
De 10 de fevereiro até à meia-noite de 10 de março está aberta a votação para escolher o melhor “Hino da Fruta”.
No Município de Espinho, os hinos da fruta a concurso pertencem à Escola Básica de Anta representada por cinco turmas do
pré-escolar (sala JIAA, JIAB, JIAC, JIAD,JIAE) e três turmas do 2.º
ano (2A,2B, 2C) e pelas turmas do 2.º ano da EB1/JI Espinho 3
(2B e 2C).
O videoclip de cada escola está disponível para votação pública
na página www.heroisdafruta.com, onde serão fornecidas as
respetivas indicações para votar.

Projeto “Fruta vai à Escola”- Regime de fruta
escolar | 2015/2016
O Município de Espinho, durante o ano letivo 2015/2016, e à
semelhança dos anos anteriores, promove o Programa “Regime
de Fruta Escolar”, abrangendo 1.256 alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, financiado no âmbito do programa
europeu de distribuição de frutas nas escolas.
Neste sentido, o município está a implementar, através da Divisão de Educação e Juventude, o projeto Try With Us - Fruta Vai
à Escola, que tem como objetivo primordial promover hábitos
alimentares saudáveis, com principal enfoque no consumo de
fruta. As atividades a desenvolver são adaptadas à faixa etária
do público-alvo e, por inerência, ao nível de conhecimentos do
mesmo, contemplando crianças com necessidades educativas
especiais.
Este é um projeto multidisciplinar que pode englobar áreas tão
diversas como as ciências exatas, a música, a gastronomia e a
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língua portuguesa. Numa primeira fase vai abordar-se a importância do consumo de fruta. Também interagir com os mais novos em temáticas como os nutrientes presentes em cada fruta
e os benefícios do seu consumo.
Vão também ser desenvolvidas atividades como a criação de
pratos atrativos com recurso a frutas, experiências culinárias,
produção de tintas caseiras a partir de sumo de beterraba, espinafre, produção de pasta de dentes caseira e simulação de
conversas entre diferentes frutas.
O projeto Fruta Vai à Escola será dinamizado ao longo dos próximos dois meses em todos os estabelecimentos de ensino do
concelho.

Indicadores gerais dos alunos no ano letivo
2015/2016 | diariamente
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 251
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 648
Alunos inscritos nas AEC: 448
Refeições Servidas: 671
• Alunos com Escalão A – Refeições: 256
• Alunos com Escalão B – Refeições: 90
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 205
Alunos com Transporte Escolar: 340

Atividades de animação e apoio à família e
componente de apoio à família | dezembro
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No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio
à Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF),
o Município de Espinho promoveu, de 18 de dezembro a 4 de
janeiro, um plano de atividades para todas as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 95 crianças do pré-escolar (AAAF)
e 71 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 333
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 604
Alunos inscritos nas AEC: 387
Refeições Servidas: 744
• Alunos com Escalão A – Refeições: 223
• Alunos com Escalão B – Refeições: 116
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 238
Alunos com Transporte Escolar: 282

AAAF/CAF
Alunos inscritos durante a interrupção letiva
Natal - 2015/2016
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Escola Básica de Paramos
Alunos do Pré-escolar: 12
Alunos 1.º Ciclo: 9
Escola EB1/JI Espinho 2
Alunos do Pré-escolar: 24
Alunos 1.º Ciclo: 26
Escola Básica de Silvalde
Alunos do Pré-escolar: 11
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Escola Básica Anta
Alunos do Pré-escolar: 20
Alunos 1.º Ciclo: 20
Escola EB1/JI Espinho 3
Alunos do Pré-escolar: 18
Alunos 1.º Ciclo: 16
JI Guetim
Alunos do Pré-escolar: 10
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OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências,
destacam-se as seguintes atividades:
BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 14
Licenciamento Zero
Estabelecimento: 6
Rest. E Beb. Não Sedentário: 0
Ocupação da via pública: 8
Alojamento Local: 0
N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 94
Licenciamento Zero
Licenciamento Publicidade: 4
Elevadores: 28
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Expediente diverso (Exposições e reclamações): 62
PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 41
N.o de requerimentos em processos licenciamento: 193
PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 82
N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO GSP/GSE/
Email): 280
N.o em processo licenciamento: 213
N.o em procedimento genérico: 67
N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 10
N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 25
AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 40
OUTROS
Elaboração do regulamento de ocupação de espaço público
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PRESENÇAS
- Presença no “Immersive- Festival Cinema Imersivo” no Centro Multimeios de Espinho.
- Presença na “Construção do presépio de Natal”, na Capela
de Nossa Senhora da Ajuda, no âmbito do evento “Espinho
Cidade Encantada.
-Presença na atuação do Grupo Bombos da CerciEspinho, pelas ruas da cidade, no âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada.
- Presença na “Chegada do Pai Natal”, no âmbito do evento
“Espinho Cidade Encantada.
- Presença nas “Degustações de Natal”, no âmbito do evento
“Espinho Cidade Encantada.
- Presença no Concerto Natal da Banda Musica, no Centro
Multimeios de Espinho.
- Presença no jogo de “Andebol 1/16 Final Taça de Portugal
Fidelidade/ SCE-Fafe”, realizado na Nave Polivalente de Espinho.
- Presença na “Apresentação da Clinica Médica Dr. Jorge
Ferreira”, no Hotel Solverde.
- Presença na “Cerimónia de Transferência de Comando do
Comando Territorial GNR, em Aveiro.
- Presença na “Condecoração da Professora Lídia Marques pela
República Francesa, na Escola Secundária Manuel Laranjeira.
- Presença no “Eurohockey – 2016”, realizado na Nave
Polivalente de Espinho.

- Presença na inauguração da exposição “Fashion Kids” de Jorge Castro, no FACE.
- Presença na II de São Silvestre de Espinho.
- Presença na Entrega entrega de géneros alimentares o sector social da Paróquia de Espinho organizado pela Spartas
Club Airsoft.
-Presença na Feira Internacional de Turismo de Madrid.
- Presença no jantar e entrega de prémios do “Eurohockey –
2016”, no Casino Solverde.
- Presença na Sessão Pública de Abertura da Exposição do
PDM de Espinho .
- Presença na Sessão Pública do PDM na Junta Freguesia de
Anta-Guetim.
- Presença na Sessão Pública do PDM na Junta Freguesia de
Espinho.
- Presença na Sessão Pública do PDM no Salão Paroquial de
Guetim

REPRESENTAÇÕES
- Representação no “Dia Internacional da Pessoa com
deficiência” na Escola Sá Couto.
- Representação na “Tomada de posse” do FCAPE, realizada na
Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação na Cerimónia de Entrega do novo Comando.
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- Representação no “53.º Aniversário da Associação
Desportiva do Rio Largo Clube de Espinho”.
- Representação no “Encerramento do Concurso de Enfeites
de Natal”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na “Inauguração da Exposição “Natal/Inverno”,
da Universidade Sénior, Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva.
- Representação no “Cantar de Janeiras”, no Auditório da Junta
de Freguesia de Espinho.
- Representação no “ 83º Aniversário Banda União Musical
Paramense”, na Banda de Paramos.
- Representação na Missa Solene “83º Aniversário Banda
União Musical Paramense”, na Igreja Matriz.
- Representação na “Sessão Solene 83º Aniversário Banda
União Musical Paramense”, na Banda de Paramos.
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PROCESSOS
JUDICIAIS
Informação à Assembleia Municipal, de acordo
com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4,
do Regime Jurídico das Autarquias Locais
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
ACTUALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2016

Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para juntar os suportes informáticos das peças processuais apresentadas, em formato
editável.

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
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Procº nº 93/04.1TA
Ação Administrativa comunsob a forma ordinária para condenação em indemnização e juros à taxa legal
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Contruções, S.A.
Valor: €=285.050,85
Concretizado o julgamento e apreentadas alegações escritas,
o processo aguarda a emissão de sentença.
Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Ação administrativa especial para anulação de despacho do
Snr. Vice-Presidente da Câmara e condenação na prática de
acto devido.
Autor: Antonio da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Valor: €=50.000,00
O processo mantém-se a aguardar 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: Municipio de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa
Sousa
Valor: €=253,726,13
Concretizado o julgamento e apresentadas alegações escritas, o processo aguarda a emissão do acordão final.

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;
O Município foi notificado da remessa dos autos para o Supremo Tribunal Administrativo.
Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARH-Norte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Remetidos aos autos os suportes informáticos dos articulados; aguarda ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do acórdão proferido pelo Tribunal
Central Administrativo Norte o qual nega provimento ao
recurso, pelo que mantém a decisão recorrida. O Município foi
notificado das custas de parte no processo.
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;
Continua a aguardar a prolação da sentença.

Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado
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Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para se pronunciar sobre o objeto
da perícia proposto na petição inicial.
Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para remeter os suportes
informáticos das peças processuais apresentadas. 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;
O Município foi notificado do despacho da Mª Juiz o qual
indefere o pedido do Réu de declarar não escrita a matéria
vertida nos artigos 2º a 23º da réplica. Aguarda ulterior
tramitação processual.
Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município, citado para o efeito, apresentou a sua contestação. 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 processo aguarda a remessa à conta.
Processo nº 1224/14.9BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Realizada a audiência prévia, aguarda ulterior tramitação
processual.

bre a matéria de exceção suscitada pelo Réu na contestação.
Aguarda ulterior tramitação processual.

(TRIBUNAIS JUDICIAIS) DA COMARCA DE AVEIRO
Processo n.º 210/09.5TAESP;
Processo-Crime (Tribunal Singular);
Arguida: Cláudia Sofia Gomes Mota;
A arguida foi condenada a uma pena de prisão que foi suspensa com a condição de pagamento dos montantes do pedido de
indemnização civil, no mesmo período da suspensão.

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 foi notificado para remeter ao Tribunal os processos administrativos relativos às empreitadas. Aguarda ulterior
tramitação processual.
Processo n.º 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da remessa dos autos para o Supremo Tribunal Administrativo.
Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
As partes transigiram. Aguarda remessa à conta.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO
Processo nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
Aguarda decisão da Autoridade Administrativa.
Processo nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.
Processo nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSOS-CRIME

Processo nº 503/15.2BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município, tendo sido notificado do requerimento da autora, o qual requeria a declaração de inutilidade superveniente
da lide, exerceu o seu direito de contraditório.

Processo nº 244/15.0PAESP
Ministério Público – Espinho - DIAP – Secção Única
Inquérito
O Município requereu a sua constituição como assistente.

Processo nº 787/15.6BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município contestou arguindo a excepção de litispendência; a autora foi notificada para, querendo, se pronunciar so-

PROCEDIMENTOS VÁRIOS

Processo nº 000960/15.7PAESP
Polícia de Segurança Pública
Danos em habitação propriedade do Município.

Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Marca Nacional nº 536908
O Município foi notificado da procedência da reclamação e do
consequente indeferimento do pedido de registo pela sociedade requerente.
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