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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03

A primeira nota desta minha mensagem vai para a prestação

Os estudantes de várias nacionalidades do Departamento de

de contas do Município relativas ao ano de 2015. Um exercício

Planeamento e Gestão Ambiental da Universidade de Man-

marcado pela redução da dívida total em 4,1 milhões de euros

chester visitaram a exposição do PDM nos Paços do Concelho

com a execução orçamental conseguida em 87,4 por cento.

e percorreram locais e ruas da cidade de Espinho, acompanhados por alguns dos nossos técnicos municipais.

Resultados muito positivos e consequentes com a estratégia orçamental seguida nos últimos anos, o que comprova a

Espinho e a sua oferta turística, hoteleira, gastronómica e cul-

boa gestão dos dinheiros públicos e um correto planeamento

tural marcaram mais uma vez presença na BTL-2016, a Feira

financeiro e orçamental levado a cabo pelo executivo a que

Internacional de Turismo de Lisboa. Foi uma oportunidade

presido.

para Espinho promover alguns eventos estratégicos, designadamente O Festival de Estátuas Vivas, o Mar-Marionetas,

No ano de 2015, o Município de Espinho deu continuidade à

“Espinho Surf Destination”, o Festival oito-24, o Planetário

certificação dos serviços, através do Sistema de Gestão de

Multimeios, os tratamentos de talassoterapia na Piscina So-

Qualidade, assente no objetivo da melhoria constante do ser-

lário Atlântico, os equipamentos desportivos, hoteleiros, cul-

viço público prestado aos utentes e munícipes.

turais, as praias, a restauração e o comércio local. Os técnicos
municipais presentes na BTL aproveitaram todas as oportuni-

Está em marcha outro grande desígnio da cidade e dos espi-

dades para “vender” a marca Espinho a operadores turísticos

nhenses com o planeamento, concurso e arranque do projeto

nacionais e internacionais.

de Requalificação do Canal Ferroviário, a chamada Alameda
oito. A Câmara Municipal e o consórcio dos arquitetos apresen-

Um dos cartazes promovidos na Feira Internacional de Tu-

taram no Centro Multimeios esta grande obra que vai mudar

rismo foi também a iniciativa anual “Espinho vive a Semana

a paisagem de um dos espaços mais nobres e simbólicos de

Santa”. Este ano, e apesar das condições meteorológicas des-

Espinho. Está orçada em 8,2 milhões de euros e deverá ter iní-

favoráveis, a cidade envolveu-se no programa organizado pela

cio no final do Verão. Trata-se de um projeto diferenciador, de

CME e pelas Paróquias de Nossa Senhora da Ajuda e de Anta e

grande qualidade e uma marca identitária do nosso território.

Guetim. Para além da representação da Via-Sacra e da Última
Ceia, um dos momentos solenes foi a realização do Concerto

O território de Espinho, o seu Plano Diretor Municipal e o de-

da Páscoa na Igreja Matriz de Espinho com a Orquestra Filar-

senho em quadrícula da área urbana mereceram uma visita de

mónica das Beiras e o Coro da Sé Catedral do Porto.

estudo de alunos da Universidade de Manchester, Inglaterra.
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Espinho foi um dos oito municípios da Área Metropolitana do

teriores, foram já formalizados um conjunto de protocolos de

Porto que aderiu à campanha da Lipor de recolha de Resíduos

colaboração e cedência de espaço para uso e por período de

sob o lema “Aqui separamos com o Coração”. O público-alvo

tempo determinado.

desta campanha é o sector não residencial, restaurantes, hotéis, cafés, comércio e serviços. Abrange numa primeira fase

Antigas escolas do ensino primário desativadas e proprieda-

uma centena de estabelecimentos de Espinho e o objetivo é

de do Município de Espinho, bem como espaços do Mercado

a sensibilização para a separação seletiva de resíduos de em-

Municipal foram cedidas à Paróquia de Espinho, Escuteiros de

balagem e orgânicos que, após recolha serão enviados para

Anta, Rancho Folclórico de S. Tiago de Silvalde, Grupo Évida,

reciclagem e valorização.

entre outras coletividades e associações desportivas, culturais e recreativas.

Caras e caros vogais,
Um bem haja para todos vós!
A Câmara Municipal de Espinho continua a rentabilizar e a disponibilizar para uso e fruição espaços disponíveis e equipa-

Pinto Moreira

mentos municipais ao serviço das mais diversas instituições

Presidente da Câmara

e coletividades do concelho. Assim e a exemplo de anos an-
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Ação formação ‘Melhor Turismo 2020’
Parceria do Município com ADRITEM e Associação
empresarial ViverEspinho
Câmara Municipal de Espinho em parceria com a ADRITEM e a Associação Empresarial ViverEspinho promove ação de formação “Melhor
Turismo 2020”
As instituições envolvidas nesta parceria, apresentam candidatura,
no âmbito da Competitividade e Qualificação PME Turismo.
Financiadas a 100%, esta é uma oportunidade para as Pequenas
e Médias Empresas-PME do Sector Turismo 2020 (alojamento, restauração ou similares, empresas animação turística, desporto ou lazer, entre outras*) para se qualificarem, procurando melhorar a sua
competitividade, proporcionando um trabalho em rede e uma melhor
organização do sector na região.
Os objetivos desta formação, incluem intensificar a formação dos
empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas,
apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança, através de:
> Aumento da qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes;
para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização
das empresas;
> Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar
processos de mudança e inovação;
> Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercâmbio de boas práticas.
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Esta formação irá decorrer num período de 24 meses, divididos entre 2 períodos (80h de formação + 120h de consultoria).

Espinho promove Campanha de Recolha de
Resíduos
Recicláveis e Orgânicos no Setor Não Residencial, em
parceria com a LIPOR
A Campanha “Aqui Separamos com o Coração” promovida pela Lipor e pelos 8 Municípios arrancou no passado dia 29 de março em
Espinho.
O público-alvo da Campanha é o Setor Não Residencial (restaurantes, hotéis, cafés, comércio e serviços) e numa primeira fase
abrangerá cerca de 100 estabelecimentos em Espinho. O objetivo
é sensibilizar os estabelecimentos, para a separação seletiva de
resíduos orgânicos e multimaterial, estabelecimentos estes que
oportunamente já foram dotados de equipamentos. Faseadamente a campanha chegará a outros Municípios.
Esta Campanha insere-se num conjunto de iniciativas promovidas pela Lipor e seus Municípios associados, no intuito de atingir as metas estabelecidas para o sistema de gestão de resíduos
e, consequentemente, aumentar as quantidades de resíduos de
embalagem e orgânicos recolhidos e enviados para reciclagem e
valorização.
O Setor Não Residencial, constituído por restaurantes, hotéis, cafés, comércio e serviços é responsável pela produção de cerca de
40% dos resíduos recicláveis produzidos a nível nacional.
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Município de Espinho marcou presença na 28ª BTL
Feira Internacional de Turismo realizou-se de 2 a 6 março na FIL
Espinho marcou presença na Feira Internacional de Turismo de Lisboa - BTL, o maior evento nacional dedicado à atividade turística, que
se realizou de 02 a 06 de Março, na Feira Internacional de Lisboa - FIL, no Parque das Nações.
Integrado no stand promocional da Turismo do Porto e Norte de Portugal, o Municipio de Espinho teve a oportunidade de divulgar os
seus produtos turísticos estratégicos, com destaque para o Golf, Surf, Gastronomia, Eventos, Feira-semanal, sol e praias, entre outros.
Nesta edição da BTL, Espinho deu destaque aos seus eventos de Estátuas Vivas, Marionetas e da Semana Santa, através de várias ações
promocionais.
O Encontro Internacional de Estátuas Vivas, Festival Internacional de Marionetas, Espinho Vive a Semana Santa e o Espinho Surf Destination foram os eventos que mereceram este novamente uma divulgação estratégica.
Para o Vice-presidente da Câmara Municipal , Vicente Pinto ”Espinho como destino turistico integrado na Área Metropolitana do Porto não
pode ficar fora dos eventos turísticos de referência com dimensão internacional.
Promover Espinho como destino turistico e divulgar os seus produtos estratégicos e eventos é sempre um investimento que resulta numa
mais-valia para a cidade e para os agentes económicos locais”.

Projeto para Alameda 8 foi apresentado à população
Projeto para Alameda 8 foi apresentado à população no Centro Multimeios
Foi apresentado à comunidade no passado dia 22 de fevereriro,
o projeto de requalificação da chamada Alameda 8, espaço de
100.000 metros quadrados que, após o enterramento da linha
férrea, deverá transformar-se na “sala de visitas” da cidade.
O projeto para a zona que aguarda intervenção urbanística desde 2008 está orçamentado em 8,25 milhões de euros e metade
desse valor está já assegurado por verbas do Turismo de Portugal
afetas à concessão do casino local, ficando depois por candidatar
os restantes 50% a fundos comunitários do programa Portugal
2020.
“Este projeto quer transformar a Alameda 8 na sala de visitas de
Espinho e vai ser uma obra marcante, não apenas para quem é da
cidade e para quem nos visita, mas também para toda a região
Norte”, declarou o autarca à Lusa.

“Respeita a matriz do concurso de ideias internacional realizado
em 2008 para encontrar soluções para o espaço libertado pelo
enterramento da linha férrea, mas foi atualizado e adaptado com
materiais mais inovadores para corresponder às exigências dos
tempos de hoje”, acrescentou.
Pinto Moreira acredita que o conceito desenvolvido pelo arquiteto
português Rui Lacerda e pelo espanhol Francisco Mangado tem,
aliás, potencial para “ser candidato a prémios de arquitetura urbanística”, pela forma como “respeita a matriz urbana da cidade e cria
espaços lúdicos para passear, brincar, jogar e assistir a concertos”.
O prazo de execução do projeto será de 18 meses, pelo que a nova
alameda deverá apresentar-se concluída no início de 2018.
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ATA N. 02/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E CINCO DE JANEIRO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS.
Aos vinte e cinco 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, 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 Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 7/2016
Aprovação da Ata n.º 1/2016 de 11 de janeiro
Em virtude da ata n.º 1/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 11 de janeiro, ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo
Assembleia Municipal de Espinho
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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 8/2016
Subsídio a atribuir ao FEST - Festival Internacional de Cinema Jovem
Presente a informação n.º 462/2016 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 5
000,00€ ao Festival Internacional de Cinema Jovem de Espinho – FEST para a edição de 2016.
Deliberação Nº 9/2016
Subsídio a atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Espinho, no âmbito do Protocolo
de Exploração do Centro Multimeios
Presente a informação n.º 496/2016 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
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e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores
do PS, atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvimento
do Concelho de Espinho, para o ano de 2016, um subsídio no
valor de 250 000,00€, no âmbito do protocolo de Exploração
do Centro Multimeios de Espinho.
Deliberação Nº 10/2016
Acordo Extrajudicial - ENOR-Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.
Presente a informação n.º 427/2016 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 maioria com os votos contra dos vereadores do
PS, aprovar o acordo de pagamento em sede de Audiência Final
entre a Câmara Municipal de Espinho e a empresa ENOR, Elevação e Equipamentos Industriais, Lda., pelo montante total de
30.015,58 €, em 5 prestações mensais, com inicio em janeiro
de 2016.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 19 de janeiro de
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de mil
setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): um
milhão novecentos e sessenta mil seiscentos e quatro euros
e quarenta e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:
um milhão e sessenta e nove mil trezentos e sessenta e cinco euros e setenta e quatro cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e
um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 19 de janeiro do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte
e seis milhões duzentos e dezanove mil cento e setenta e nove
euros e dezoito cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos
até ao mesmo dia no valor de cento e trinta e cinco mil trezentos e dois euros e setenta e oito cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O
Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do 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. 03/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUINZE DE FEREIRO DE DE DOIS
MIL E DEZASSEIS.
Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se em reunião ordinária, conforme o edital n.º
16/2016 de 27 de janeiro, 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, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos
Neto, tendo faltado, por motivo justificado, o Vereador Sr. José
Barbosa Mota. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica
da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Período de antes da Ordem do Dia
Deliberação Nº 11/2016
Voto de Pesar
Pelo Sr. Presidente da Câmara foi proposta a inclusão de um
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Joaquim Rodrigues Duarte, ex-Presidente da Junta de Freguesia de Guetim. A Câmara
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o
referido voto de pesar e do mesmo dar conhecimento à família.
Ordem do dia		
Deliberação Nº 12/2016
Aprovação da ata n.º 2/2016 de 25 de janeiro
Em virtude da ata n.º 2/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 25 de janeiro, ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 13/2016
Pedido de parecer prévio – Serviços de reparação e manutenção de máquinas e viaturas
Presente a informação n.º 1232/2016 da Divisão de serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria
com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer
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prévio vinculativo para a aquisição de serviços para “Serviços de Reparação e Manutenção de Máquinas e Viaturas”, por
ajuste direto à empresa José António A. Pereira, com o NIF
133642330, pelo valor base de 20.000,00€ (vinte mil euros)
acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra os
três pedidos de Pareceres Prévios, (Serviços de reparação e
manutenção de máquinas e viaturas, Serviços de reparação de
viatura pesada de Rsu´s e Serviços jurídicos para contencioso), por considerarem que reiteradamente este executivo tem
abusado deste tipo de contratação pública, que não defende o
erário público, a poupança na despesa corrente e a transparência dos atos públicos, nomeadamente, quando sucessivamente
se contrata consultando apenas um fornecedor. (Por este facto recebemos bem recentemente uma pontuação de ZERO na
contratação pública no Índice de Transparência Municipal, onde
nos situamos num medíocre 200.º lugar).”
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Deliberação Nº 14/2016
Pedido de Parecer Prévio - Serviços de reparação de viatura pesada de Rsu’s
Presente a informação n.º 1234/2016 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria
com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer
prévio vinculativo para a aquisição de serviços para o “Serviços
de reparação de viatura pesada de RSU´s”, por ajuste direto à
empresa Auto-Sueco, Lda., com o NIF 500038015, pelo valor
base de 9.236,36€ (nove mil duzentos e trinta e seis euros e
trinta e seis cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e
nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de
31 de dezembro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra os três pedidos de Pareceres Prévios, (Serviços de
reparação e manutenção de máquinas e viaturas, Serviços de
reparação de viatura pesada de Rsu´s e Serviços jurídicos para
contencioso), por considerarem que reiteradamente este executivo tem abusado deste tipo de contratação pública, que não
defende o erário público, a poupança na despesa corrente e a
transparência dos atos públicos, nomeadamente, quando sucessivamente se contrata consultando apenas um fornecedor.
(Por este facto recebemos bem recentemente uma pontuação
de ZERO na contratação pública no Índice de Transparência Municipal, onde nos situamos num medíocre 200.º lugar).”
Deliberação Nº 15/2016
Pedido de parecer prévio para “Serviços jurídicos para
contencioso”
Presente a informação n.º 1040/2016 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
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tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores
do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição
de “Serviços jurídicos para contencioso”, por ajuste direto com
convite à empresa Sousa Pinheiro & Montenegro, Sociedade
de Advogados RL, com o NIF 510 445 020, pelo valor base
de 31.151,22€ (trinta e um mil cento e cinquenta e um euro e
vinte e dois cêntimos) acrescido de iva à taxa legal em vigor,
pelo prazo de 10 meses e nos termos do previsto no artigo 75.º
da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro e a demais legislação aplicável. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra os três pedidos de Pareceres Prévios, (Serviços de
reparação e manutenção de máquinas e viaturas, Serviços de
reparação de viatura pesada de Rsu´s e Serviços jurídicos para
contencioso), por considerarem que reiteradamente este executivo tem abusado deste tipo de contratação pública, que não
defende o erário público, a poupança na despesa corrente e a
transparência dos atos públicos, nomeadamente, quando sucessivamente se contrata consultando apenas um fornecedor.
(Por este facto recebemos bem recentemente uma pontuação
de ZERO na contratação pública no Índice de Transparência Municipal, onde nos situamos num medíocre 200.º lugar).”
Deliberação Nº 16/2016
Tabela de Taxas para 2016 e sua fundamentação económica/financeira
Presente a informação n.º 497/2016 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 maioria com os votos contra 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
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o nº
2 do art.º 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, e para
efeitos do previsto na alínea b) do nº 1 do art.25º da referida
Lei nº 75/2013. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a tabela de taxas para 2016 por considerarem que
este executivo não respeita os Espinhenses, onerando acima
do expetável, mais uma vez, as suas taxas, (visando somente
a arrecadação de mais receita), atualizando estas bem acima
da taxa de inflação em Portugal. Foi assim na Tabela de taxas
para 2015, com um aumento médio acima dos 2%, quando Portugal se encontrava em deflação com uma taxa de inflação de
-0,3% e é assim este ano para a Tabela de taxas para 2016,
quando a média da atualização das taxas para o município de
Espinho se cifra, também, acima dos 2% e a inflação portuguesa ser de 0,5%, segundo o INE. Contribui para esta média acima
de 2% das taxas, os aumentos nas dezenas de taxas do cemi-
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tério de Espinho, que variam entre os 20% e os 90%, havendo
uma situação de um aumento de 360%.”.
Deliberação Nº 17/2016
Atribuição de Subsídio – CINANIMA
Presente a informação n.º 608/2016 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 20
000,00€ (vinte mil euros) ao CINANIMA referente à edição de
2016.
Deliberação Nº 18/2016
Atribuição de subsídio ao Festival Internacional de Música de Espinho – FIME
Presente a informação n.º 653/2016 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 tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 20
000,00€ (vinte mil euros) ao Festival Internacional de Música
de Espinho, referente à edição de 2016.
Deliberação Nº 19/2016
Atribuição de subsídio – Carnaval da Idanha 2016
Presente a informação n.º 1254/2016 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 os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar a atribuição de 250.00 € (duzentos
e cinquenta euros) ao Grupo Desportivo da Idanha, entidade
responsável pela organização do desfile de Carnaval da Idanha
em 2016.
Deliberação Nº 20/2016
Apoio à 14.ª edição da Festa da Animação 2015 da Casa
da Animação - Associação Cultural, Porto
Presente a informação n.º 882/2016 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 o “Apoio à 14.ª edição da Festa da Animação 2015 da
Casa da Animação – Associação Cultural, Porto”, pelo valor base
de €500.00 (quinhentos euros), isento IVA.
Deliberação Nº 21/2016
Agregado familiar de Alberto Costa Maganinho; Incumprimento do pagamento da renda mensal por doze meses

consecutivos; Proposta de resolução do arrendamento e
cessação da utilização do fogo
Presente a informação n.º 1233/2016 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 concordando com a informação dos serviços, deliberou, por maioria
e abstenção dos Vereadores do PS, manifestar a intenção de
determinar a Alberto Costa Maganinho e respetivo agregado
familiar a resolução do arrendamento apoiado e consequente
cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que se lhe
encontra atribuído (sito na Quinta da Marinha, Bloco 4, Entrada
8, 2.º Esquerdo, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos
das disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do
artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do
“Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”
(Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da República,
2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo
1083.º do Código Civil (aplicável por força da remissão legal
operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de
19 de dezembro), em virtude do incumprimento do dever de
pagamento da renda por um período de doze meses consecutivos. Mais deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do
PS, garantir a audiência prévia dos interessados (nos termos e
para os efeitos do consagrado nos artigos 121.º do Código do
Procedimento Administrativo e n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”), fixando
para tal um prazo de dez dias úteis.		
Deliberação Nº 22/2016
Agregado familiar de José Gonçalves Mourito; Incumprimento do pagamento da renda mensal por doze meses
consecutivos; Proposta de resolução do arrendamento e
cessação da utilização do fogo
Presente a informação n.º 523/2016 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 concordando
com a informação dos serviços, deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, manifestar a intenção de determinar a José Gonçalves Mourito e respetivo agregado familiar a
resolução do arrendamento apoiado e consequente cessação
do respetivo direito de ocupação do fogo que se lhe encontra
atribuído (sito na Avenida S. João de Deus, n.º 2262, 1º Esquerdo, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º,
dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento
de Habitação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º
147/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59
de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código
Civil (aplicável por força da remissão legal operada pelos arti-
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gos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro),
em virtude do incumprimento do dever de pagamento da renda
por um período de doze meses consecutivos. Mais deliberou,
por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, garantir a audiência prévia dos interessados (nos termos e para os efeitos
do consagrado nos artigos 121.º do Código do Procedimento
Administrativo e n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”), fixando para tal um
prazo de dez dias úteis.
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Deliberação Nº 23/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de Ex-Combatentes do Ultramar da
Vila de Silvalde para efeitos de atribuição de desconto na
utilização do Balneário Marinho de Espinho no ano civil
de 2016
Presente a informação n.º 898/2016 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara,
tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta
de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou,
por unanimidade, aprovar a referida minuta e celebrar, com a
Associação de Ex-Combatentes do Ultramar da Vila de Silvalde
o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de Ex-Combatentes do Ultramar da Vila de
Silvalde para efeitos de atribuição de desconto na utilização do
Balneário Marinho de Espinho no ano civil de 2016” , no âmbito
da atribuições previstas do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas
Internas de Funcionamento do Balneário Marinho” (aprovadas
pela Câmara Municipal de Espinho em sua reunião ordinária de
12/10/2012 e publicitadas por Edital n.º 123/2012 de 18 de
outubro), de acordo com os considerandos e termos nele fixados.
Deliberação Nº 24/2016
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Espinho e o Centro Social de Paramos para
efeitos da utilização da loja interior n.º 22 do Mercado
Municipal de Espinho com vista à implementação da RLIS
no concelho»
Presente a informação n.º 1231/2016 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 os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta e celebrar, com o “Centro Social
de Paramos”, 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
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locais e para as entidades 2016, 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) -, o «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Espinho e o Centro Social de Paramos para efeitos da utilização da loja interior n.º 22 do Mercado Municipal de Espinho com
vista à implementação da RLIS no concelho», de acordo com os
considerandos e termos nele fixados.
Nesta altura ausentou-se da reunião o Vereador Quirino Manuel Mesquita de Jesus.
Deliberação Nº 25/2016
Ratificação do Aditamento Nº 1 ao Protocolo de Acordo
com Polis Ria de Aveiro
Presente a informação n.º 1041/2016 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, ratificar o Aditamento Nº 1 ao
Protocolo de Acordo para promoção da requalificação e valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz / Lagoa de Paramos
entre a Polis Litoral Ria de Aveiro e o Município de Espinho no
montante global de 216 000,00€ e com data de finalização
da ação em 31 de Dezembro de 2016, nos termos do nº 3 do
artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.
Deliberação Nº 26/2016
Pedido de isenção de pagamento de taxas e tarifas referentes à vistoria e ligação dos ramais de água e saneamento - Associação Social e Desenvolvimento da Vila de
Anta
Presente a informação n.º 1054/2016 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 a isenção de pagamento de taxas e tarifas
referentes à vistoria e ligação dos ramais de água e saneamento na edificação da Associação Social e Desenvolvimento da
Vila de Anta situada na rua do Meio n.º 96 em Anta, no valor de
75,00 (setenta e cinco euros) acrescidos de iva à taxa legal em
vigor e isenção da tarifa de ligação de saneamento no valor de
5.338,26€ (cinco mil e trezentos trinta e oito euros e vinte e
seis cêntimos), num total de 5.413,26€ (cinco mil quatrocentos
e treze euros e vinte e seis cêntimos).
Deliberação Nº 27/2016
Pedido excecional de prorrogação do prazo de exploração
do espaço de cafetaria sito no edifício da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Presente a informação n.º 1179/2016 dos Serviços de Cultura
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por
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reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente a proposta dos Serviços de Cultura e Museologia, com a qual concordou,
deliberou, por unanimidade, dar continuidade à execução do
contrato renovado em 09/03/2015 com Maria Manuela Gomes
Martins e, nesse sentido, autorizar a prorrogação excecional do
prazo de exploração da cafetaria da Biblioteca Municipal até ao
dia 31 de dezembro de 2017.
Deliberação Nº 28/2016
Pedido de um período de carência do preço mensal devida pela Exploração Económica de um Módulo de Cafetaria Instalado a sul do Parque Infantil em frente ao Centro
Multimeios de Espinho
Presente a informação n.º 1216/2016 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, conceder um período de carência
de dez dias, ao espaço de Exploração Económica de um Módulo
de Cafetaria propriedade do Município de Espinho, sita a sul
do Parque Infantil em frente ao Centro Multimeios de Espinho,
correspondente ao lapso temporal em que não foi possível ao
requerente aceder ao espaço nos termos do informado pela Divisão de Obras Municipais.
Deliberação Nº 29/2016
Pedido de indemnização - Danos na viatura 33-77-VZ Manuel Correia da Silva
Presente a informação n.º 1230/2016 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 pagamento do valor de 74,05€ (setenta e
quatro euros e cinco cêntimos) a Manuel Correia da Silva com
o NIF 111846811, referente aos prejuízos decorrentes do acidente ocorrido com a sua viatura 33-77-VZ. 		
Deliberação Nº 30/2016: Carnaval da Idanha 2016 - encerramento de ruas ao trânsito
Presente a informação n.º 1046/2016 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 Sr. Presidente
da Câmara de 22/01/2016 que autorizou o pedido do Grupo
Desportivo da Idanha para encerrar algumas ruas ao trânsito
no âmbito da realização do corso do Carnaval da Idanha no dia
7 de fevereiro de 2016, de acordo com o percurso indicado no
ofício datado de 18/01/2016.

Deliberação Nº 31/2016
Desfile de carnaval em Paramos - ocupação da via pública
Presente a informação n.º 1049/2016 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 Sr. Presidente
da Câmara que autorizou o pedido do Centro Social de Paramos
para ocupação da via pública no âmbito da realização do desfile
de carnaval das crianças e idosos daquela instituição no dia 5
de fevereiro de 2016, pelas 16:00 horas de acordo com o percurso indicado no ofício datado de 25/01/2016.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 9 de fevereiro de
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos):
dois milhões e quarenta e um mil quatrocentos e sessenta e
seis euros e noventa e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e setenta e nove mil oitocentos
e um euro e sete cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara
foi ainda informada que, até ao dia 9 de fevereiro do corrente
ano foram cabimentadas despesas no valor de vinte e seis milhões setecentos e um mil quatrocentos e trinta e sete euros
e trinta e cinco cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos
até ao mesmo dia no valor de dois milhões cento e cinquenta e
cinco mil oitocentos e cinquenta e oito euros e setenta e seis
cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do 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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ATA N. 04/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E NOVE DE FEVEREIRO
FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS .
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro 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, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus,
Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira
Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado por motivo justificado o Vereador Sr. José Barbosa Mota. Sendo 17.00 horas, o
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

13

Deliberação Nº 32/2016
Aprovação da Ata n.º 3/2016 de 15 de fevereiro
Em virtude da ata n.º 3/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 15 de fevereiro, 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 33/2016
Pedido de parecer prévio - “Serviço de reparação e manutenção de viaturas ligeiras”
Presente a informação n.º 1270/2016 da Divisão de serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de
serviços, para “Serviço de reparação e manutenção de viaturas
ligeiras”, por ajuste direto à empresa Carlos Avelino Martins Pereira, com o NIF 180533851, pelo valor base de 10.000,00€
(dez mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos
termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31
de dezembro.
Deliberação Nº 34/2016
Ratificação da decisão de prorrogar o prazo do período de
discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal
de Espinho
Presente a informação n.º 1679/2016 dos Serviços de Pla-
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neamento Estratégico, 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 a decisão de prorrogar o prazo do período
de discussão pública da revisão do Plano Diretor Municipal de
Espinho, até ao dia 4 de março, que foi tomada por Despacho
n.º 6/2016, de 23 de fevereiro, pelo Senhor Presidente da Câmara.
Deliberação Nº 35/2016
Projeto de adjudicação da aquisição de “Serviços de Recolha e Transporte a Destino Final de Resíduos Sólidos
Urbanos”
Presente a informação n.º 1593/2016 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 maioria com os votos contra dos Vereadores do
PS, aprovar o relatório final juntamente com os demais documentos que compõem o procedimento de aquisição de “Serviços de Recolha e Transporte a Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos” e adjudicar à empresa SUMA - Serviços Urbanos
e Meio Ambiente, S.A., pelo valor de 1.991.261,60€ (um milhão
novecentos e noventa e um mil duzentos e sessenta e um euros e sessenta cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal em
vigor, de acordo com o estipulado nos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º
do Código dos Contratos Públicos (CCP – aprovado e publicado
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; retificado pela
Declaração de Retificação n.º 18-A/2008, de 28 de março, e sucessivamente alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, Decreto-Lei
n.º 278/2009, de 02 de outubro, Lei n.º 3/2010, de 27 de abril,
Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14/12, Lei n.º 64-B/2011, de 30
de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho e
pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro). Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os
Vereadores do Partido Socialista votaram contra o Projeto de
adjudicação da aquisição de “Serviços de Recolha e Transporte
a Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos”, por considerarem que um executivo municipal que não consiga gerir o mais
básico dos serviços municipais com eficácia e proximidade em
prol do bem comum, cedendo-o a privados, demite-se definitivamente da sua função de servidor público. Não temos dúvidas
que perante esta demonstração de incapacidade para gerir a
recolha do lixo no concelho de Espinho com apenas 21 km2,
este executivo mete em causa a principal função desta Câmara
Municipal perante os seus cidadãos e visitantes. A experiência recente de alguns meses de recolha do lixo por parte de
privados, veio demonstrar que este serviço deveria manter-se
na esfera e competência pública, uma vez que não se denota
qualquer tipo de melhorias na recolha do lixo, pelo contrário,
parece-nos que o concelho segue pouco cuidado e excessiva-
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mente sujo, pondo em causa a pertinência desta decisão da
maioria PPD/PSD de privatizar os serviços básicos de recolha
e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos.”. Os eleitos do PSD
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os serviços da
CME prestaram serviços de recolha de RSU e asseguraram o
transporte dos mesmos a destino final assim como serviços
de varredura, lavagem de ruas e limpeza das feiras municipais,
até ao passado mês de junho de 2015. Ao longo dos últimos
anos estes serviços perderam capacidade no exercício das suas
funções no que diz respeito a meios humanos (aposentações,
baixas e impossibilidade de contratação de pessoal), meios
mecânicos (frota automóvel antiga, manutenções e avarias de
viaturas e equipamentos onerosas) aliados ao facto das preocupações ambientais exigirem uma resposta por parte dos serviços municipais em termos de recolhas seletivas diferenciadas
que obrigam a um reforço de meios humanos e mecânicos. A
Entidade Reguladora do Setor de Águas e Resíduos e o Ministério do Ambiente têm nos últimos anos aumentado de forma
muito significativa as exigências às entidades gestoras de resíduos, nomeadamente em termos de: indicadores de qualidade de serviços em matéria de desempenho e a obrigação da
elaboração e cumprimento de planos específicos de gestão de
resíduos, mais precisamente a elaboração de planos municipais
de ação (PAPERSU). Aliás refira-se que o recurso à prestação
deste tipo de serviços é uma prática generalizada no setor. O
município de Espinho era o único dos 8 municípios associados
da Lipor que efetuava este serviço por administração direta. A
procura contínua de um serviço de qualidade que satisfaça os
munícipes aliada à racionalização de custos levou este executivo a tomar esta decisão que se revelou um sucesso a julgar
pelo decréscimo em mais de 90% do número de reclamações
na área da gestão de resíduos, bem como uma redução de custos de operação. Dizer que não se denotaram melhorias, não
é mais do que contrariar o óbvio. De facto não conseguimos
encontrar justificação para esta decisão dos vereadores do
Partido Socialista quando os mesmos na reunião de Câmara
de 21/09/2015 aprovaram por unanimidade o parecer prévio
vinculativo para a aquisição de serviços para “Serviços de recolha e transporte a destino final de resíduos sólidos urbanos”,
por concurso público internacional. Posteriormente os mesmos
vereadores do partido socialista no dia 12/10/2015 aprovaram por unanimidade a abertura do procedimento nos termos
propostos, aprovaram a proposta da designação dos membros
do júri do procedimento, bem como o respetivo programa de
concurso e caderno de encargos para a aquisição de “Serviços
de recolha e transporte a destino final de resíduos sólidos urbanos.”.
Deliberação Nº 36/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para efeitos da atribuição de subsídio para o ano civil de 2016
Presente a informação n.º 1255/2016 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, 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 a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho o “Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para efeitos de atribuição de
Subsídio para o ano civil de 2016”, de acordo com os considerados e termos nele fixados.
Deliberação Nº 37/2016
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação
Académica de Espinho na Época de 2015/2016
Presente a informação n.º 1587/2016 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 anexa, com a qual concordou, deliberou, por
unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação Académica de Espinho o referido “Protocolo de Apoio
à Atividade Desportiva da Associação Académica de Espinho
na Época de 2015/2016”.
Deliberação Nº 38/2016
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting
Clube de Espinho na Época de 2015/2016
Presente a informação n.º 1588/2016 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
Sporting Clube de Espinho o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting Clube de Espinho na Época de
2015/2016”.
Deliberação Nº 39/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Fábrica da loja da Igreja Paroquial de Nª Srª
D’Ajuda- Espinho para efeitos da utilização da loja interior
n.º25 do Mercado Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 1643/2016 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria e
abstenção dos Vereadores do PS, determinar, para os devidos
efeitos, que com a celebração do protocolo acima indicado ficará revogado e sem efeitos o protocolo anteriormente celebrado
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com a Fábrica da Igreja Paroquial de Nª Sr.ª D’Ajuda - Espinho
em 4 de janeiro para utilização da Loja exterior n.º 2 do Mercado, devendo então constar averbamento (a outorgar pelas
partes) ao dito protocolo para que do mesmo conste referência
ao término da sua vigência e fim de efeitos. Os Vereadores do
PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se na votação do Protocolo com a Fábrica da loja da Igreja Paroquial de Nossa Senhora D’Ajuda de uma loja do Mercado Municipal de Espinho por
considerem que há dúvidas relativamente ao cumprimento do
regulamento do Mercado Municipal de Espinho, nomeadamente, no que diz respeito ao seu artigo 6.º. Todas as instituições
existentes no concelho de Espinho têm uma função social digna, relevante e diversificada, estando a Fábrica da loja da Igreja
Paroquial de Nossa Senhora D’Ajuda incluída neste extenso rol
de agremiações Espinhenses. No entanto, esta situação pode
gerar situações de injustiça face à Concessão de ocupação dos
espaços comerciais neste equipamento municipal e ao cumprimento escrupuloso de todas as regras instituídas pelo município de Espinho por parte dos comerciantes aí existentes. Só se
pode entender este protocolo face ao crescente esvaziamento
das lojas existentes neste equipamento municipal, apesar deste protocolo poder gerar leituras dúbias.”

15
Deliberação Nº 40/2016
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e Sporting Clube de Espinho para efeitos da utilização das Lojas n.º2 e 19B do Mercado Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 1645/2016 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS,
aprovar a presente minuta e celebrar com o Sporting Clube 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), o referido «Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de
Espinho e Sporting Clube de Espinho para efeitos da utilização da Loja exterior n.º 2 e Loja interior n.º 19B do Mercado
Municipal de Espinho». Os Vereadores do PS apresentaram a
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se na votação do Protocolo com o Sporting
Clube de Espinho para utilização de 2 lojas do Mercado Municipal de Espinho por considerem que há dúvidas relativamente
ao cumprimento do regulamento do Mercado Municipal de Espinho, nomeadamente, no que diz respeito ao seu artigo 6.º.
Todas as instituições existentes no concelho de Espinho têm
Assembleia Municipal de Espinho
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uma função social digna, relevante e diversificada, estando o
Sporting Clube de Espinho no lugar cimeiro neste extenso rol
de agremiações Espinhenses. No entanto, esta situação pode
gerar situações de injustiça face à Concessão de ocupação dos
espaços comerciais neste equipamento municipal e ao cumprimento escrupuloso de todas as regras instituídas pelo município de Espinho por parte dos comerciantes aí existentes. Só se
pode entender este protocolo face ao crescente esvaziamento das lojas existentes neste equipamento municipal, apesar
deste protocolo poder gerar leituras dúbias. Estranhamos que
o atual executivo PPD/PSD não tenha a mesma “coerência” e
altruísmo na situação no Protocolo de Atividade Desportiva,
uma vez que perante a mesma situação, (utilização dos espaços desportivos municipais), não aplique a mesma regra no financiamento desta atividade, estando esta entidade, Sporting
Clube de Espinho, ampla e notoriamente prejudicada perante
outra na mesma situação, perdendo mais de 80% do subsídio
para o crédito pela utilização dos equipamentos desportivos
municipais.”
Deliberação Nº 41/2016
“Protocolo de Cooperação entre a Área Metropolitana do
Porto e o Município de Espinho” para promoção do plano
formativo do projeto “Formação de Públicos Estratégicos”
– Candidatura ao POISE – Tipologia de Operação 3.15 – Formação de Públicos Estratégicos
Presente a informação n.º 1650/2016 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, tendo presente o acima considerado
e a proposta de minuta de protocolo em anexo, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta
e celebrar, com a Área Metropolitana do Porto o referido “Protocolo de Cooperação entre a Área Metropolitana do Porto e o
Município de Espinho”, para a promoção do plano formativo do
projeto “Formação de Públicos Estratégicos”, de acordo com os
considerandos e termos nele fixados.
Deliberação Nº 42/2016
Isenção de pagamento de taxas por vistoria de salubridade
Presente a informação n.º 1644/2016 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 unanimidade, aprovar o pedido de Adília Dias Vieira Abreu, no sentido
de isentar o pagamento das taxas devidas pela realização da
vistoria de salubridade, correspondente ao processo OP-VSA
8/2015.
Deliberação Nº 43/2016
Aprovação da conta final - Requalificação Urbana - Reparação do Passadiço
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Presente a informação n.º 1340/2016 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 maioria com os
votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a conta final, referente à empreitada “Requalificação Urbana – Reparação do
Passadiço”, adjudicada à empresa Carlos José Fernandes & C.ª,
Lda. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração
de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a
aprovação da conta final da reparação do passadiço, por considerarem que este documento, para além de possuir preços
exorbitantes e inacreditavelmente elevados para o mercado
da construção civil, não teve o correspondente Parecer Prévio
aprovado pelo executivo. Consideramos que são este tipo de
ajustes diretos que ultrapassando as mais elementares regras
da contratação pública, contribuem para que a despesa corrente municipal seja tão elevada e pouco criteriosa.”
Deliberação Nº 44/2016
Realização de Jogos de Airsoft no Parque da Cidade
Presente a informação n.º 1683/2016 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou
conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido
de Paulo Jorge Ribeiro Sereno, para realização do evento “Jogos
de Airsoft” no Parque da Cidade no dia 12 de março (sábado),
devendo a entidade promotora obter todas as demais licenças,
bem como, garantir o cumprimento de todas as normas de segurança previstas na lei.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 22 de fevereiro de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES
ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos):
dois milhões e cinquenta e cinco mil seiscentos e quatro euros
e treze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão
cento e sessenta e seis mil setecentos e cinquenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um
mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 22 de fevereiro do
corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de vinte
e seis milhões oitocentos e dois mil quatrocentos e oitenta e
cinco euros e quarenta cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de três milhões trezentos
e cinquenta e um mil trinta e sete euros e oitenta e oito cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do 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. 05/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE CATORZE DE MARÇO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS .
Aos catorze dias do mês de março 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, 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.
Período de antes da Ordem do Dia
Serviços de Recolha e Transporte a Destino Final de RSU’s
– Impugnação Administrativa
A Câmara tomou conhecimento da impugnação administrativa
sobre a decisão de adjudicação apresentada pelo agrupamento concorrente Ferrovial Serviços, S.A. e Naturgreen, S.A. em
10/03/2016. Em cumprimento do disposto no artigo 273.º do
Código dos Contratos Públicos foram hoje notificados todos os
concorrentes para pronunciarem-se sobre os respetivos pedidos e seus fundamentos, no prazo de 5 dias úteis.
Ordem do Dia
Deliberação Nº 45/2016
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira referente aos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016 – Refeições
Escolares da Escola Básica Sá Couto
Presente a informação n.º 2021/2016 da Divisão de Educação
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e Juventude, 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 estabelecimento de “Protocolo de Colaboração
entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Laranjeira referente aos anos letivos 2014/2015 e
2015/2016”, para pagamento de refeições escolares, no valor
total de 9.494,38€ (nove mil quatrocentos e noventa e quatro
euros e trinta e oito cêntimos), não sujeito Iva.
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Deliberação Nº 46/2016
Protocolo de Colaboração com a Universidade do Porto para participação de jovens apoiados pelo Município
de Espinho no âmbito do programa Universidade Júnior
2016 – 12.ª edição
Presente a informação n.º 2029/2016 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o “Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Universidade do Porto para participação
de jovens apoiados pelo Município no programa da Universidade Júnior 2016”, pelo valor base de €1.800,00 (mil e oitocentos
euros), não sujeito a IVA.
Deliberação Nº 47/2016
Aquisição de ‘Serviços de Recolha e Transporte a destino
final de Resíduos Sólidos Urbanos’ - Aprovação da Minuta
do Contrato, para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo
98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código
dos Contratos Públicos), na sua atual redação
Presente a informação n.º 2072/2016 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 maioria com os votos contra dos Vereadores do
PS, aprovar a Minuta do Contrato de Aquisição de ‘Serviços de
Recolha e Transporte a destino final de Resíduos Sólios Urbanos’, em que são outorgantes: o Município de Espinho e a Sociedade, SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.,
para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código dos Contrato Públicos),
na sua atual redação.
Deliberação Nº 48/2016
Pedido de Parecer Prévio – Projeto de Arquitetura do Estacionamento Subterrâneo - Interface, ao longo do canal
ferroviário
Presente a informação n.º 2101/2016 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 o
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A CâmaAssembleia Municipal de Espinho
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ra tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os votos
contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para “Elaboração do Projeto
de Arquitetura do Parque de Estacionamento / Interface”, por
ajuste direto a RDLM – Arquitetos Associados Lda., com o NIF
503787272, pelo valor base de 67.925,00 € (sessenta e sete
mil novecentos e vinte e cinco euros) acrescidos de Iva à taxa
legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei
n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro e alteração pela Lei nº 159A/2015. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram
contra por considerarem que: 1 - A construção de um parque de
estacionamento subterrâneo já constava do estudo prévio da
proposta apresentada a Concurso Público (que incluía um estudo de viabilidade económica), bem como da sua recente revisão, sendo isso evidente, quer nas peças desenhadas, quer nas
imagens 3D amplamente divulgadas; 2 - Nesse sentido, seria
expetável que o projeto garantisse as necessárias articulações
com as diversas utilizações à superfície, nomeadamente, com
a Estação e as infraestruturas necessárias aos restantes transportes; 3 - Não se compreende nem se aceita que para garantir
o funcionamento dessa interface seja agora necessário pagar
mais 67.925,00€, isto é, cerca de 11% acima do valor inicial
do contrato - 610.845,60€; 4 - E também não se aceita que se
opte por uma adjudicação direta à mesma empresa prestadora
de serviços quando o próprio contrato prevê a possibilidade de
aditamentos para “quaisquer estudos ou tarefas”; 5 - Porém,
estes aditamentos têm, obrigatoriamente, que obter o visto do
Tribunal de Contas, e para isso tem que ser comprovada a sua
necessidade, facto que, obviamente, se quer evitar, inventando um outro procedimento e uma justificação à medida.”. Os
eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O
Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata votaram
a favor, uma vez que consideram de crucial importância dotar
a Rua 8 na zona central da cidade de um parque de estacionamento que sirva a estação ferroviária, as praias e zona de
restauração, a zona comercial da Rua 19 e Rua 23, o Casino e
os hotéis da baixa da cidade. O projeto de arquitetura do parque subterrâneo não está incluído no contrato de prestação
de serviços, relativa ao concurso de ideias para a plataforma à
superfície liberta pelo rebaixamento da linha férrea, conforme
se comprova pela leitura Caderno de Encargos na cláusula 2.4
(Estimativa do Custo Total da Obra): “…Estes valores de referência referem-se apenas ao tratamento dos espaços exteriores e
equipamentos à superfície, não incluindo as obras respeitantes aos parques de estacionamento subterrâneos previstos no
Programa Preliminar.”
Deliberação Nº 49/2016
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva
Presente a informação n.º 1819/2016 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:

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva nos meses de janeiro e fevereiro de 2016 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas
liberalidades.

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de Câmara do dia 28 de março para o dia 29 de março, pelas 17:00
horas, sendo a mesma pública.

Deliberação Nº 50/2016
Via Sacra da Catequese - Adolescentes - ocupação da via
pública
Presente a informação n.º 2120/2016 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, autorizar a ocupação da via pública para
realização da Via Sacra, no dia 13 de março de 2016, de acordo
com o percurso indicado pela Paróquia de Espinho no seu ofício
datado de 5 março de 2016.

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

Deliberação Nº 51/2016
Ocupação da via pública para realização de peregrinação
– ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1966/2016 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 Sr. Presidente
da Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da Igreja e Conselho Económico da Paróquia de Santo Tirso de Paramos para
ocupação da via pública no próximo dia 13 de Março com vista
à realização de uma Peregrinação à Igreja Jubilar de Espinho,
de acordo com o percurso indicado no ofício datado de 28 de
fevereiro p.p.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 7 de março de
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos):
um milhão oitocentos e sessenta e sete mil seiscentos e trinta
e sete euros e trinta e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e sessenta e nove mil oitocentos e
setenta e sete euros. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos
e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda
informada que, até ao dia 7 de março do corrente ano, foram
cabimentadas despesas no valor de vinte e sete milhões e setenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove euros e noventa e oito cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até
ao mesmo dia no valor de três milhões oitocentos e quarenta e
oito mil cento e trinta e cinco euros e cinco 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.
Assembleia Municipal de Espinho
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INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ATAS

RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MARÇO DE 2016

REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de março 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
23.866.000
8.306.100
100
32.172.200

Orçamento
22.476.000
9.696.200
32.172.200

Assembleia Municipal de Espinho
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Cobrada
Execução
4.450.219
18,65%
2.759.210
33,22%
0
0,00%
7.209.429
22,41%

Paga
Execução
4.679.711
20,82%
1.162.106
11,99%
5.841.817
18,16%

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

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

Mar-15
Mar-16
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
2.301.527
2.306.355
2.519.903
2.571.874
385.322
385.322
574.365
574.365
359.634
364.069
352.027
352.027
407.438
407.451
384.390
384.386
138.158
138.158
137.794
137.794
994.286
994.666
1.052.015
1.051.099
0
0
0
0
11.180
11.180
19.313
72.203
5.508
5.508
0
0
5.714.188
4.637.686
4.637.555
5.761.092
700.000
700.000
1.000.000
1.000.000
1.403.619
1.403.619
1.403.619
1.403.619
3.657.473
3.610.569
2.234.067
2.233.936
8.062.619
8.020.542
7.157.589
7.209.429

Mar-15
Faturada
Paga
3.628.291
4.577.461
2.113.176
2.150.884
2.331.034
1.420.902
94.213
95.543
128.047
128.047
17.474
17.474
110.573
110.573
1.521.659
3.200.029
2.571.085
941.874
579.785
628.945
93.781
99.171
93.781
99.171
8.004.708
5.371.778

Mar-16
Faturada
Paga
4.592.446
3.655.622
2.118.839
2.062.814
2.400.859
1.524.469
68.338
72.748
119.212
135.398
24.646
8.460
110.752
110.752
1.213.763
1.051.354
599.032
382.481
614.731
668.873
38.239
78.805
38.239
78.805
5.043.021
5.841.817

Receita Cobrada 2016
Própria
36%

Despesa Paga 2016
Alheia
64%

1%
2%

18%
Encargos Funcionamento
Serviço da Dívida

79%

Assembleia Municipal de Espinho
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Investimento Global
Restantes Despesas
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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

Mar-15
30.226.512,40
14.265.430,16
15.961.082,24
4.450.586,64
700.000,00
2.677.363,50
2.371.112,53
11.617,18
223.733,92
9.456,80
0,00
61.443,07
1.073.223,14
104.634,98
63.077,75
902.140,85
3.369,56
0,00
34.677.099,04

Mar-2016 (*)
27.878.599,39
12.812.149,23
15.066.450,16
4.248.601,10
1.000.000,00
2.175.184,52
1.411.732,64
172.149,69
371.469,38
30.259,37
0,00
189.573,44
1.073.416,58
106.112,32
67.777,75
896.024,52
3.501,99
0,00
32.127.200,49

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

Mar-15

Mar-16 (*)

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO
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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

Assembleia Municipal de Espinho
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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

Mar-15

0
0
0
0
0

Mar-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
39

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 - Março
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
Assembleia Municipal de Espinho
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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%

22

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
01 FEV. a 31 MAR.’16

Atendimento Municipal - AME

Atendimento Municipal - AME

11%

5%

3084

3000

3394

3500

3888

4000

3875

23

2500
2000

84%

500

192

239

535

543

463

357

1000

475

405

1500

0
Fev-15

Mar-15

Atendimento Geral

Fev-16
Urbanismo

Mar-16

Atendimento Geral

Urbanismo

Feiras e Mercados

Feiras e Mercados

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

120
101

100
80

55%

45%

17

13

20

25

28

40

47

58

59

60

0
Fev-15

Mar-15

Visitantes Nacionais

Fev-16

Mar-16

visitantes Estrangeiros

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 | Abril de 2016

Visitantes Nacionais

visitantes Estrangeiros

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Piscina Municipal de Espinho

Piscina Municipal de Espinho
10000
1198

1188
1000

1074
452

352

1072
24%

325

282

100

76%

10

1
Fev-15

Mar-15

Fev-16

Alunos Inscritos

Mar-16
Alunos Inscritos

Acesso Regime Livre

Regime Livre

Protocolos com Escolas:
·
Sá Couto;
·
Manuel Laranjeira;
·
Manuel Gomes Almeida;
·
Academia Música;
·
Instituto Piaget.

24

Em média, temos cerca de 250 alunos por semana que usufruem destes Protocolos existentes com a Autarquia, para utilização das
instalações da Piscina Municipal.

Balneário Marinho de Espinho
6000

4509

5108
4082

4000

5000

Balneário Marinho de Espinho

5000

5%

3000

95%

278

212

153

1000

263

2000

0
Fev-15

Mar-15

N. utilizadores Piscina

Fev-16

Mar-16

N. utilizadores Balneoterapia
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N. utilizadores Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

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

300
250

289
264

Pavilhão Municipal N.G.

200
184

150

N.º de horas de utilização

185

100
50

50%
50%

0
Fev-15

Mar-15

Fev-16

Mar-16

25

Fev-16

Mar-16

Nave Polivalente
N.º de horas de ocupação
1000

982
880

800
749

785

600
400

Nave Polivalente

200

Horas de utilização

0
Fev-15

Mar-15

Fev-16

Mar-16
53%

47%

Fev-16
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Mar-16

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Museu Municipal / FACE
Nº total de assitência nos eventos realizados
1600

1200
1124

1151

1281

1434

1400

1000

1000
800
600

Museu Municipal / FACE
Ocupação do espaço por eventos

Exposições

Fev-16

Teatro / Espetáculos

Visitas Guiadas

68

230

15%

0

Mar-16

8%

0

Mar-15

10%

107

32

150
122

75

57

60
92

25

Fev-15
Congressos **

2%

200
80

60

107

400

Workshops*
65%

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

Exposições

Teatro

Visitas Guiadas

Workshops*

Biblioteca Municipal JMS
3979

4000
3500

3167

3000
2500
2107
2000

Mar-15
Acesso Internet
Inscrições de leitores
Reservas de documentos
Doações

943

943
710
Fev-16

1000

Biblioteca Municipal JMS

3
5

0

500
47

15
2

0

245

895
671
34

18
0

38

590

1500

33

15
0

38

48

Fev-15

1930

1771

1402
1017

793

1067

1097

1680

1944

2642

Fevereiro a Março 2016

0

Mar-16
Horas de Ocupação dos PC
Empréstimos
Visitantes
Pedidos Utilização Instalações

0%

9%
0%

11%
1%

37%

0%

Acesso Internet
Inscrições de leitores
Reservas de documentos
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14%

28%

Horas de Ocupação dos PC
Empréstimos
Visitantes

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

CULTURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Segundo as diretrizes da IFLA, as Bibliotecas Públicas devem
“estabelecer relações institucionais com outras organizações
da comunidade, como por exemplo escolas, instituições culturais tais como museus, (…) programas de literacia, câmaras de
comércio ou associações comerciais”, com o objetivo de coordenar os recursos e esforços de cada parceiro e por conseguinte
melhorar os serviços prestados à comunidade.
Nesse sentido, a Rede de Bibliotecas de Espinho, formada pela
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva e as Bibliotecas Escolares do concelho de Espinho, juntaram-se e promoveram nos
dias 4 e 5 de março as I Jornadas da RBE, integradas na Semana da Leitura, cujo tema aglutinador foi “Maré de Leituras:
ler, formar e incluir”. Através de parcerias com o comércio local
e os Agrupamentos de Escolas de Espinho promoveu-se um encontro enriquecedor em torno da leitura, dirigido a Professores,
Docentes e Bibliotecários Municipais, que aderiram em grande
número a esta iniciativa.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de fevereiro e
março de 2016.

Contos e Cantos para Infantes
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.
Licenciado, Mestre e Doutor em Geologia na Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto (FCUP), estudou os mistérios da Terra e do Universo para melhor poder contar as suas
histórias. Foi investigador científico durante 12 anos na FCUP
Criativo por natureza, improvisador por vocação, contador por
paixão e formador por sentido de dever e prazer pela partilha
de conhecimento.
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, conceitos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos
quer para graúdos.”
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 2 aos 5 anos.
37 participantes

Ponto a Ponto… Se faz um conto!
Todas as terças feiras
Público alvo:1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, durante o período
letivo (1 turma)
Visita guiada interativa à Fábrica das Palavras, seguida de ofi-

cina de escrita criativa.
“Ponto Meu… Ponto Teu… Ponto Dele…
Misturamos tudo na “Fábrica das Palavras” e… Pluft!
A magia está no ar! Histórias sem fim por aqui e por ali… a
voar!!!!
A imaginação não tem limites!
O que é o “Ponto”?
O Ponto sou eu… és tu… somos todos nós!
O Ponto é uma Palavra
O Ponto é um Rabisco
O Ponto é um Som… uma Cor… É Tudo! E pode ser nada!”
175 Participantes

BEBÉTECA “Letras e Chupetas”
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
19 bebés e 38 acompanhantes

À Roda das Histórias
Projeto de promoção do livro e da leitura para crianças entre
os 3 e os 10 anos em que estas são convidadas a escolher as
histórias que vão ouvir, ligando o motor das mais divertidas
“máquinas de fazer histórias”. Ao momento de narração oral
segue-se um momento de criatividade com as palavras. Zás,
Trás, Pás, uma história assim se faz!
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos
Entrada livre
31 Participantes

A hora dos maiores
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
Atividade mensal de convívio e partilha de leituras e saberes.
Dirigida à população sénior do Concelho, esta atividade proporciona uma tarde diferente, acompanhada de boas histórias,
conversas, jogos, música, cinema, promovendo igualmente a
aproximação dos séniores à Biblioteca e Museu Municipal. Tem
como objetivo envolvê-los, estimulando a sua imaginação e
ocupação de tempos livres.
20 participantes

Mar-marionetas_Workshop de construção de
Chapéus de Festa
Para esta edição do Festival, foi preparada uma nova parada: a
PARADA de PARABÉNS.
Neste contexto foram envolvidas as famílias do nosso concelho nesta Parada que pretendeu ser uma iniciativa de rua festiva de abertura do Festival.
Assim, propusemos uma vinda à Biblioteca Municipal para participarem na construção dos seus Chapéus de Festa que depois
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utilizaram na PARADA.
Organização: Promoção Cultural
30 participantes

Cedência de instalações para a Formação “
Quantum Gis Projet” promovida pela CME

Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
Entrada livre e gratuita
35 participantes

12 participantes

Mar-marionetas_Borbolino
d’Orfeu_ Portugal

Magia das palavras lidas e ilustradas

“Era uma vez Borbolino, um grilo maravilha, com duas cintas
amarelas – sinal de grande talento. Gostava de todo o mundo. Bicho, sol, monte, planta, menino, menina, astro, praia, professor. De energia nuclear, não! Cantava à altura das estrelas.
Cantava para Doiralina – uma estrela bailarina. Como acontece
um amor assim? Subirá Borbolino até ao céu? Descerá Doiralina
até à terra? Haverá magia? E que maior magia que o amor?
Borbolino é uma lição de amor pela natureza, um relato poético, didáctico, cheio de ritmo e musicalidade, protagonizado por
um insecto que tem amigos, brinca, estuda, canta, respeita os
outros, protesta, passeia, ama, e por uma estrela que dança
e se emociona humanamente. Borbolino e Doiralina são duas
criaturas que contêm em si forças positivas do universo – o
amor, a sabedoria, a genialidade. Escrita para um público infantil, esta história aborda a temática ambiental, necessária para
a formação de todas as crianças, e convida os adultos à reflexão sobre o amor e o verdadeiro sentido da vida. Borbolino é
uma história de coração para crianças. Para a infância que mora
dentro de nós. Porque toda a criança precisa de amor. Todo o
mar. Toda a terra.”
160 participantes

Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribeiro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora voluntária
Isabel Pelaez.
25 participantes

Cedência de instalações para a palestra “Ser
voluntário é…” promovida pela CME
15 participantes

Feira do Livro: Livraria “Histórias Desenhadas”
Participação de uma turma do 4º ano da Escola EB1 Espinho 3
26 participantes

Semana da Leitura “Maré de leituras – Elos de
Leitura”
O tema a celebrar em 2016 foi “Elos de Leitura”
Exposição: “Caricaturas de escritores portugueses para a infância”
70 visitantes

Feira do Livro: Livraria “Histórias Desenhadas”
90 visitantes

Dia Mundial da Poesia

I Jornadas da Rede de Bibliotecas de Espinho

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva assinalou este dia
com a oferta de poemas aos seus utilizadores.
50 participantes

Maré de Leituras: Ler, Formar e Incluir
150 participantes

Visitas Guiadas
Festa da Francofonia Espinho 2016 - Leituras a
duas línguas
40 participantes

Cedência de instalações para a ação social –
formação “Prevenção de comportamentos aditivos e promoção de estilos de vida saudáveis”

Visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal.
Curiosidades acerca do patrono José Marmelo e Silva. Perceção
do circuito documental, da organização da biblioteca, dos vários espaços e serviços disponibilizados.
Público Alvo: Para alunos de todos os níveis de Ensino, durante
o período letivo (1 turma).
25 participantes

50 participantes

Cedência de instalações para a ação social “Ser voluntário é…”
15 participantes

Conferência promovida pela Delegação de Espinho da Ordem dos Advogados
75 participantes

Onda Poética

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 expo-
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sições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao
grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas
áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito
da história e do património local o Museu Municipal já produziu
dezasseis exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho de investigação histórica.

Exposições

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
Fevereiro e Marços as exposições “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, e
“De L’ Âme à La Toile”, uma exposição laboratório que estabeleceu a ligação entre o “Ateliê da Pintura” e a privacidade do
espaço que habitamos como arte. Telas, papéis, tintas, pincéis
e ideais estiveram à disposição do público e dos amantes das
artes plásticas.
Visitantes: 354
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AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE

Seminários, Formações, Convénios, Encontros,
Jornadas, Reuniões, Workshops e Espectáculos
no FACE
Durante os meses de Fevereiro e Março realizaram-se no FACE
a Assembleia Geral da Associação Sorriso da Rita, o baile de
carnaval da Associação Espinho e Mar a Cantar, a apresentação pública da caderneta da Escola de Futebol “Os Baixinhos”,
a I Jornada da Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho de
Espinho, a cerimónia do pôr-do-sol das Testemunhas de Jeová,
e o Workshop de Marionetas do Teatro e Marionetas de Mandrágora.
Participantes: 1611

AÇÃO SOCIAL
Os serviços continuam a priorizar a atualização das candidaturas a habitação social, mantendo ainda as atividades regulares
de atendimento, acompanhamento e encaminhamento de diversas solicitações.

HABITAÇÃO SOCIAL
No âmbito da priorização que tem sido dada em termos de articulação interinstitucional, foram realizadas várias diligências
em conjunto com outras entidades, que visaram encontrar soluções conjuntas e partilhadas, com vista à resolução de diversas situações.
A gestão dos atrasos e incumprimentos no pagamento das
rendas mensais continua a ser uma aposta dos serviços, reforçando a articulação e envolvimento, quer dos agregados familiares, quer dos outros técnicos que acompanham os agregados
nos diferentes territórios.

HORTAS COMUNITÁRIAS
As hortas comunitárias de Paramos continuam a merecer elogios por parte da LIPOR. Foi necessário assinar dois novos acordos de utilização, referentes a dois talhões que ficaram livres.

REUNIÕES INTERINSTITUCIONAIS
PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural produziu e organizou durante o
mês de Março a 10.ª Edição do Festival Mar-Marionetas – Festival Internacional de Marionetas de Espinho. Com um extenso
cartaz repartido por espectáculos, workshops, exposição e parada, o Festival teve lugar em vários espaços culturais da cidade: Centro Multimeios, Auditório de Espinho e Forum de Arte
e Cultura. A maioria dos espectáculos decorreram com lotação
esgotada, e as escolas do concelho participaram activamente
no Festival, que foi um verdadeiro sucesso.
Participantes: 5009

No âmbito do CLDS ‘Espinho Vivo’ 3G foram realizadas reuniões
nos diversos territórios para articulação interinstitucional das
atividades a desenvolver.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Local de Inserção de Espinho.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
Foi dinamizada a iniciativa “Voluntariado é…”, que visa divulgar
o BLV pela comunidade, bem como refletir com os convidados
as suas vivências no âmbito do voluntariado.
A primeira sessão decorreu no passado dia 25 de fevereiro, e
teve como convidada Rosa Couto, em representação da Cerciespinho. A segunda sessão decorreu no dia 15 de março, com
a presença de Joana Valente, monitora de yoga.
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IGUALDADE DE GÉNERO
No período em análise, e no âmbito da elaboração do “Plano
Municipal para a Igualdade”, foi aplicado um inquérito aos trabalhadores da CME, encontrando-se a decorrer a fase de diagnóstico.

PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA Oo
CHVNG/E

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

No período em análise o projeto registou 269 utilizações.

NAVE POLIVALENTE

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA NO MUNICIPIO
DE ESPINHO

III Torneio Internacional Badminton da NGD 12
e 13 março de 2016

As entidades que dinamizam em parceria o projeto Cuidar de
Quem Cuida no Município de Espinho iniciaram diligências para
a realização do terceiro Programa Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com Demência, que iniciará em
abril.
Os serviços estiveram presentes, no dia 4 de fevereiro, no
evento final do projeto Cuidar de Quem Cuida e no workshop
“Intervenção Positiva com Cuidadores Informais”, que decorreu
na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto.

A Seção de Badminton da Novasemente Grupo desportivo
(NGD), realizou pelo 3º ano consecutivo, o seu Torneio internacional de Badminton da Cidade de Espinho.
Participaram neste evento cerca de 141 Atletas, de 17 Clubes/
Escolas tendo sido disputados cerca de 450 jogos. Participaram
ainda neste evento 14 crianças no Mini-Badminton (dos 3 aos
9 anos),. Foram no total utilizados 26 campos de badminton
(20 normais, 6 mini-badminton). No sábado, dia 12 de Março,
por volta das 17.00h, fez-se uma Homenagem a José Almeida,
com a presença de Quirino Jesus, Vereador da CM Espinho, que
entregou uma lembrança em nome da CME.
O torneio contou com a visita do Deputado, Luis Montenegro,
que assistiu ao Torneio, principalmente à performance das
crianças do Mini-Badminton.
No domingo, dia 12 de Março, por volta das 17.00h, entregaram os prémios aos três primeiros classificados:
– 1º Classificado: Trofeu e Tshirt da Victor (só para singulares)
– 2º e 3º classificados: medalhas, com a presença de Jorge Crespo, Chefe da Divisão de Desporto da CME, em representação da
Câmara Municipal de Espinho No domingo fizeram uma competição de Mini-Badminton, com a presença de crianças desde os
3 anos de idade, até aos 9 anos de idade.

FÓRUNS/SEMINÁRIOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO
Os serviços asseguram presença nas seguintes iniciativas:
- Seminário “SaudavelMente”, que decorreu nos dias 18 e 19 de
fevereiro, em Sermonde, V.N. Gaia;
- Workshops “Respeito e inclusão social” e “Participação social,
participação cívica e emprego”, que decorreram nos dias 3 e 17
de março, no Porto, no âmbito da iniciativa “Porto Cidade Amiga
das Pessoas Idosas”;
- Ação de formação “Prevenção dos Comportamentos Aditivos
e Dependências”, dias 14 e 21 de março, dinamizada pelo CRI
Porto Central, para técnicos e professores de entidades concelhias;
- Workshop CASI, que decorreu no dia 10 de março, no Porto
Design Factory.
- Conferências de Matosinhos “Violência em contexto familiar”,
que decorreram na Câmara Municipal de Matosinhos, nos dias
17 e 18 de março.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Os serviços continuam a trabalhar no processo para certificação de qualidade. No período em análise foram realizadas várias reuniões de trabalho.

PROGRAMA REDE SOCIAL
Foram dinamizadas as reuniões do Núcleo Executivo da Rede
Social de Espinho.
Realizou-se uma segunda reunião temática sobre “Prevenção
de Comportamentos Aditivos e Promoção de Estilos de Vida
Saudáveis”, que culminou com o agendamento de uma ação de
formação para os técnicos do concelho.

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

Competições oficiais Nave Polivalente
31

Andebol - 13 jogos
Futsal - 6 jogos
Voleibol - 26 jogos
Ténis de Mesa - 1 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
Férias Desportivas – NGD
Realizou-se entre os dias 23 e 6 de abril de 2016 o campo de
férias “Os sementinhas” com organização a cargo da Novasemente Grupo Desportivo e apoio do Município de Espinho.

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 - 2 jogos
Futsal - 17 jogos
Voleibol - 0 jogos

COLETIVIDADES E
EVENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

“Espinho Vive a Semana Santa”
Decorreu de 20 a 25 de Março mais uma edição de “Espinho
Vive a Semana Santa”. Este evento surge na sequência da dinâmica de promoção e organização de eventos que o Município
entende ser fundamental para potenciar o Concelho como destino turístico nesta época do ano.
O Município, juntamente com as comunidades das Paroquias de
Anta/ Guetim e N. Sr. Da Ajuda, ao planear a organização deste
evento, assumiu como objetivos estratégicos: potenciar o envolvimento da comunidade; a evolução organizativa e a qualidade da sua programação (em concreto ao nível dos conteúdos
apresentados) e o aumento do número de visitantes e turistas
nacionais e internacionais.
Como pontos altos do programa, destacam-se:
Dia 20 - Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Nesta ação,
que decorreu nas Freguesias de Anta e Espinho, assistimos a
participação de milhares de pessoas, que acompanharam a representação dos diferentes quadros da Entrada de Jesus em
Jerusalém, tendo sido criado para o efeito uma ambientação
específica nas diferentes ruas das referidas freguesias, onde
se destaca a realização no Largo da Câmara de um quadro vivo
de recriação de um mercado da época e que contou com várias
personagens, mercadores e artesãos, destacando-se a participação da Associação è Vida.
Nos dias 21 e 22, decorreu nas Igrejas Matriz de Anta e de
Espinho a recriação da Última Ceia. Este ano optou-se por um
novo formato face às edições anteriores, com o sentido de criar
melhor ambiente e condições de representação de fruição dos
referidos momentos aos seus interpretes e espectadores.
No dia 23, realizou-se o Concerto da Páscoa, protagonizado
pela Orquestra Filarmonia das Beiras e pelo Coro da Sé Catedral
do Porto, um espetáculo de excelente qualidade e que encheu
por completo a Igreja de Espinho.
As cerimónias terminaram com a representação da Via Sacra.
Esta encenação que já é uma referência nestas celebrações a
nível nacional, foi novamente procurada por um número elevado de espetadores apesar das péssimas condições atmosféricas ocorridas em Espinho. Viveram-se momentos solenes e
comoventes como foram os casos da representação do julgamento, a condenação, a via dolorosa e a crucificação de Jesus.
Este ano existiu-se a uma maior envolvência da comunidade
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Espinhense nas atividades que decorreram durante este período, em concreto no apoio à sua organização e na participação
como atores, assim como a alteração efetuada com a última
Ceia permitiu que o referido momento fosse vivido mais intensamente do que nos anos anteriores.
Por último há a destacar a excelente participação, dedicação e
esforço de todos os intervenientes, em concreto do grupo de
catequese das paróquias, que juntamente com a Câmara Municipal produziu e organizou mais este evento.

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Dinamização de atividades | Alunos do 1.º Ciclo
do ensino Básico das Escolas do Concelho |
“Regime de Fruta Escolar”
O Município de Espinho, durante o ano letivo 2015/2016, e à
semelhança dos anos anteriores, promove o Programa “Regime
de Fruta Escolar”, abrangendo 1256 alunos do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, financiado no âmbito do programa
europeu de distribuição de frutas nas escolas.
Para além desta distribuição, o programa exige aos Estados-membros a elaboração de estratégias que incluam iniciativas
educativas e de sensibilização, bem como a partilha de bons
hábitos alimentares.
Neste sentido, o município implementou, 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 desenvolvidas são adaptadas à faixa etária
do público-alvo e, por inerência, ao nível de conhecimentos do
mesmo, contemplando crianças com necessidades educativas
especiais.
O primeiro dia de atividades realizou-se a 19 de fevereiro, na
Escola Básica de Paramos, e contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pinto Moreira, do Sr. Vice-Presidente e
Vereador da Educação, Dr. Vicente Pinto, da Chefe de Divisão
de Educação e Juventude, Dra. Susana Teixeira, e pelo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, o Diretor,
Dr. José Ilídio Sá, e a Presidente do Conselho Geral, Dr.ª Teresa
Leandro.
Com este programa o município pretende contribuir para a
promoção de hábitos alimentares benéficos para a saúde das
crianças e para a redução dos custos sociais e económicos associados a regimes alimentares menos saudáveis.

Protocolo de colaboração entre o Municipio

de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr.
Manuel Laranjeira referentes aos anos letivos
2014/2015 e 2015/2016 | Refeições Escolares
da Escola Básica Sá Couto
No âmbito da requalificação do parque escolar, no ano letivo
2014/2015, o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
integrou duas turmas do 1.º ciclo do ensino básico na Escola
Básica Sá Couto.
Esta escola possui uma cantina com confeção, não existindo
desta forma, necessidade de transportar as refeições para os
alunos dessas turmas, uma vez que é da responsabilidade do
município o fornecimento das mesmas aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico.
Neste sentido, houve necessidade de estabelecer um Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, destinado a garantir o
serviço de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico a frequentar a Escola Básica Sá Couto, nos anos letivos
2014/2015 e 2015/2016.

Protocolo de colaboração entre a universidade
do Porto e o Municipio de Espinho | Universidade Júnior 2016 | 27 de Junho a 22 de Julho de
32
2016
A Universidade Júnior (U.Jr.) é um programa de cursos de verão
da Universidade do Porto dirigido aos estudantes do ensino
básico (2.º e 3.º ciclos) e do ensino secundário (exceto o 12.º ano).
Os objetivos principais deste programa são o desenvolvimento
do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiarização com o ambiente universitário e a contribuição para a escolha de um percurso vocacional.
O Município de Espinho, consciente da importância das politicas de educação e juventude, associou-se ao programa apoiando os participantes residentes e/ou estudantes no concelho de
Espinho. Este apoio concretiza-se de duas formas:
• Atribuição de bolsas a jovens residentes no concelho e que sejam estudantes provenientes de famílias economicamente mais desfavorecidas (Escolas EB2/3 e Secundárias);
• Disponibilização de transporte aos alunos residentes e/ou estudantes no concelho, inscritos no programa.
Ao proporcionar este tipo de apoio, pretende-se promover condições para que os estudantes, detentores de um percurso escolar de inegável mérito e residentes no concelho, possam participar no programa contornando, desta forma, as dificuldades
económicas demonstradas pelo seu agregado familiar.
Nesta edição, vão ser atribuídas 24 bolsas e será disponibilizado transporte aos alunos inscritos no programa.

Cortejo de Carnaval da Escola Básica N.º 2 de
Espinho
No dia 5 de fevereiro, a Escola Básica n.º 2 de Espinho organizou o desfile do Carnaval pelas ruas da cidade, com uma iniciativa intitulada “Era uma Vez”. Teve como objetivo fomentar
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atos cívicos que desenvolvam o gosto pelas tradições.
O desfile da EB Espinho n.º 2, contou com cerca de 500 alunos
e cerca de 40 adultos que fizeram o respetivo acompanhamento das crianças.
O percurso da atividade teve início na escola e percorreu a rua
20, Praça da Câmara Municipal, rua 19, rua 23, rua 20 e terminou na escola.
O Município de Espinho, através da Divisão de Educação e Juventude, disponibilizou uma viatura para transportar a aparelhagem sonora no desfile e informou as autoridades locais
desta iniciativa, para proteção e segurança dos intervenientes.

• Alunos com Escalão A – Refeições: 256
• Alunos com Escalão B – Refeições: 90
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 205
Alunos com Transporte Escolar: 340
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 334
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 603
Alunos inscritos nas AEC: 469
Refeições Servidas: 744
• Alunos com Escalão A – Refeições: 223

Colaboração da DEJ nas I Jornadas da Rede de
Bibliotecas de espinho - Maré de Leituras: Ler,
Formar e Incluir | 4 e 5 de Março | FACE
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No âmbito da realização das I Jornadas da Rede de Bibliotecas
de Espinho – Maré de Leituras: Ler, Formar e Incluir que decorreram nos dias 4 e 5 de março no Fórum de Arte e Cultura de
Espinho (FACE) em Espinho, a Divisão de Educação e Juventude (DEJ) participou nas reuniões de preparação do evento na
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, bem como nos dois
dias de trabalhos.
O público-alvo das Jornadas foram todos os Professores Bibliotecários, Docentes e Bibliotecários Municipais.

Festa da Francofonia 2016 | 9 a 20 de Março
A festa da Francofonia é um evento que pretende dar a descobrir ou redescobrir as riquezas culturais do mundo francófono
espalhadas pelos cinco continentes.
Os Agrupamentos de Escolas de Espinho, a Escola Profissional
de Música de Espinho e a Escola Profissional de Espinho, unem
esforços para organizar uma semana na cidade que celebre a
língua francesa em várias vertentes – música, cinema, teatro,
poesia, tertúlias, exposições, conferências.
A Câmara Municipal de Espinho, através da DEJ e com o apoio
do serviço de comunicação da autarquia, associou-se a este
evento na elaboração dos cartazes e flyers alusivos à programação e respetiva publicação na página de internet, redes sociais e newsletter.
A DEJ também esteve presente em algumas atividades, nomeadamente na inauguração da exposição coletiva Dis-moi dix
mots e no Jantar Francês.

Indicadores gerais dos alunos no ano letivo
2015/2016 | diariamente
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 256
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 650
Alunos inscritos nas AEC: 464

• Alunos com Escalão B – Refeições: 116
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 238
Alunos com Transporte Escolar: 282

SERVIÇOS BÁSICOS E
AMBIENTE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recolha de Residuos e varredura
A 31 Março 2016, chegou ao fim a prestação de serviços da empresa Recolte, quanto à varredura e recolha
de Resíduos indiferenciados, sendo que a partir de 1/
Abril e pelo prazo de 3 anos, contaremos com a SUMA,
para assegurar aqueles Serviços.

“Aqui Separamos com o Coração”.
29 e 30 de Março ro Municipio de espinho em parceria
com a Lipor promoveu junto do comercio e serviços aa
campanha de semcibilização “Aqui Separamos com o
Coração”. Tem como objectivo sensibilizar os agentes
locais (Comércio & Serviços) para a necessidade de
separarem os Resíduos que diariamente produzem,
no âmbito do PERSU 2020 - Plano Estratégico para os
Resíduos Urbanos / “Uma fonte renovável de recursos”
O público-alvo da Campanha é o Setor Não Residencial:
- Restaurantes,
- Hotéis,
- Cafés,
- Comércio e serviços

Refeições Servidas: 671
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Numa primeira fase contactámos cerca de 100 estabelecimentos em Espinho.
O objetivo foi sensibilizar os estabelecimentos, para a
separação seletiva de resíduos orgânicos e multimaterial, estabelecimentos estes que oportunamente já foram dotados de equipamentos.
De acordo com o previsto, de 9 a 13 de maio será realizado o último momento de sensibilização e consequente entrega do Certificado aos estabelecimentos.
Algumas notas relativas à intervenção realizada no
terreno:
1)-Boa recetividade por parte dos estabelecimentos;
2)-Satisfação evidente com o serviço prestado pelo
município;
3)-Boa aceitação dos materiais de comunicação e sensibilização inerentes à campanha;
4)-Potencial de alargamento do circuito a outros estabelecimentos;

PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 75
N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO GSP/GSE/
Email): 226
N.o em processo licenciamento: 183
N.o em procedimento genérico: 43
N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 12
N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 29
AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 48
OUTROS
Estruturação e migração dos processos e respetivos procedimentos administrativos da plataforma informatica ANO para
Medidata

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: 37
Licenciamento Zero
Estabelecimento: 14
Rest. E Beb. Não Sedentário: 1
Ocupação da via pública: 19
Alojamento Local: 3
N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 111
Licenciamento Zero
Licenciamento Publicidade: 3
Elevadores: 51
Expediente diverso (Exposições e reclamações): 57
PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 43
N.o de requerimentos em processos licenciamento: 177
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PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
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PRESENÇAS
- Presença no Cortejo de Carnaval das escolas, no Largo da
Câmara Municipal.

- Presença no espetáculo “O Francês é uma Festa”, no âmbito
da Festa da Francofonia, no Centro Multimeios.

- Presença na cerimónia Pública “PME Excelência 2015”, realizada no Europarque, em Santa Maria da Feira.

- Presença na representação na encenação do “Domingo de
Ramos - Semana Santa”, pelas Ruas da Cidade.

- Presença na “Inauguração e Bênção da Sede de Escuteiros
de Anta”.

- Presença na representação na encenação da “Última Ceia Semana Santa”, na Igreja Matriz de Anta.

- Presença na apresentação pública do “Projeto de Requalificação da Alameda 8” no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença na representação na encenação da “Última Ceia Semana Santa”, na Igreja Matriz de Espinho.

- Presença no concerto multimédia “Grandes Filmes, Grandes
Músicas”, realizado no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença no “Concerto da Páscoa”, no âmbito das comemorações da Semana Santa, Igreja Matriz de Espinho.

- Presença no Festival Internacional de Marionetas de Espinho “Mar Marionetas”, na “Parada de Parabéns”, realizada pelas ruas da Cidade e no Centro Multimeios de Espinho.

REPRESENTAÇÕES

- Presença na inauguração da exposição “Marionetas e outras
formas de animar”, no Centro Multimeios de Espinho, no âmbito do Festival Internacional de Marionetas de Espinho “Mar-Marionetas”.
- Presença na missa solene do “50º Aniversário da Associação
Desportiva Quinta Paramos, na Igreja Paroquial de Paramos.
- Presença na inauguração da “ XIV Prova de Vinhos de Bairros”, no concelho de Castelo de Paiva.
- Presença no “Jogo de Hóquei Taça de Portugal - Académica X
Braga”, realizado no Pavilhão Arquiteto Jerónimo Reis.
- Presença na “Receção de alunos da Universidade de Manchester”, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho.

- Representação na “Onda Poética”, na Escola Secundária Manuel Laranjeira.
- Representação na sessão “Voluntariado é … CerciEspinho”,
realizada na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Representação no “38º Aniversário do Novasemente Grupo
Desportivo”, na Quinta da Serração, nos Altos Céus.
- Representação na inauguração “Espaço Empreendedor”, em
Ovar.
- Representação no “129º Aniversário do Comando Distrital
Polícia de Aveiro”, realizado no Europarque, em Santa Maria
da Feira.
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- Representação no “129º Aniversário do Comando Distrital da
Polícia de Aveiro, realizado no Europarque, em Santa Maria da
Feira.
- Representação na sessão de abertura “Jornadas das Redes
de Bibliotecas de Espinho”, realizadas no FACE – Fórum de
Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no “English Tea Party” na Sede da Universidade Sénior.
- Representação no encerramento da Exposição “Vida e Obra
de Mirita Casimiro”, no FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no Jantar Évida, no âmbito do “Dia da Mulher”, realizado na Quinta da Serração.
- Representação no “Festival Mar-Marionetas” no FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação na inauguração da “Exposição Coletiva” no
âmbito da Festa da Francofonia, realizada no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na inauguração da “Nova Sede da Ordens Arquitetos”.
- Representação no “III Torneio Internacional Badminton – Homenagem”, realizado na Nave Polivalente de Espinho.
- Representação no “Jantar Francês”, no âmbito da Festa da
Francofonia, realizado na Escola Manuel Laranjeira.
Representação “Final Liga Casino 2016” na Associação Nacional de Dardos, no Casino de Espinho .
- Representação nas “Conversas Sérias de Marta Gautier”, no
Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na entrega de prémios S. C. Espinho “Tigre
CUP”, no Parque Desportivo do S. C. Espinho “O Diploma”.
- Representação na entrega de prémios S. C. Espinho do “XIII
Torneio de Veteranos” no Parque Desportivo do S. C. Espinho
“O Diploma”.
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PROCESSOS JUDICIAS

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 MARÇO DE 2016

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
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Procº nº 93/04.1TA
Ação Administrativa comun sob 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
Sr. 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.

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.
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 apresentação das contra-alegações dos autores.
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.
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 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do despacho em que o Tribunal
Administrativo e Fiscal se pronuncia acerca dos requerimentos probatórios apresentados. Aguarda ulterior tramitação
processual.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

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

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado
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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;
As partes foram notificadas do deferimento do pedido de
prorrogação da suspensão da instância pelo período de 30
dias.
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 foi notificado do despacho que notifica a Autora
para, querendo, no prazo de 10 dias, responder expressamente à matéria de exceção invocada na contestação do
Réu.
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 foi notificado para se pronunciar sobre o incidente de intervenção principal provocada deduzido pela Autora.

(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.

O Município foi notificado da apresentação da contestação por
parte do réu. Aguarda ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
O Município 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 apresentação das contra-alegações de recurso por parte da autora.
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 244/15.0PAESP
Ministério Público – Espinho - DIAP – Secção Única
Inquérito
O Município requereu a sua constituição como assistente.
Processo nº 960/15.7PAESP
Ministério Público – Unidade Central
Inquérito
Notificado para o efeito, o Município requereu a sua constituição como assistente.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS
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.

Processo n.º 100/16.5T8ESP
Ação de Processo Comum;
Autor: Município de Espinho
Réu: Allianz Portugal, S.A;
Assembleia Municipal de Espinho
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE FEVEREIRO A
31 DE MARÇO DE 2016

Nos termos da alínea e) do Art. 53º da Lei n.º 169/99

InformaçãoPresidente

