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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03
A Assembleia Municipal de Espinho retoma a sua atividade

O êxito e a qualidade do Programa de Animação de Verão con-

após um período de menor intensidade no trabalho político

templado no Festival Oito24 que é já uma marca de Espinho

que o período de férias e o Verão atenuam para cada um de

atraiu multidões para assistir aos concertos musicais da Ala-

nós.

meda 8 nos fins de semana dos mês de Agosto e Setembro.

Tal não significa que a atividade diária dos serviços municipais

As comemorações do Dia da Cidade no passado mês de Junho

e de gestão autárquica deixe de cumprir com as exigências e

constituíram este ano um momento de particular solenidade

as necessidades da população do concelho e de milhares de

e orgulho para todos nós que tivemos a honra de receber no

visitantes que este ano de forma visível escolheram Espinho

nosso Município a inesquecível visita de Sua Excelência, o Pre-

como destino de férias.

sidente da República Marcelo Rebêlo de Sousa.

A excelência das nossas praias, todas com o selo de qualidade

O Chefe de Estado deixou o seu nome e apreciou a excelência

da “Bandeira Azul e três com águas “Qualidade de Ouro 2016,”

do novo Centro Escolar de Silvalde onde fez questão de iniciar

a gastronomia e a qualidade da nossa restauração, o acolhi-

a sua visita a Espinho, conheceu o Projeto da Obra de Requa-

mento e simpatia do povo espinhense, a oferta hoteleira, a

lificação do Canal Ferroviário (Alameda 8) e presidiu à sessão

melhoria das condições oferecidas pelo Parque de Campismo,

solene do Dia da Cidade no Centro Multimeios. Um dia para

o Festival de Rua Oito24 que animou as ruas, os jardins, o co-

recordar e para inscrever nas páginas da história do concelho

mércio e a Alameda 8 vão deixar na memória de todos a recor-

de Espinho.

dação de um Verão de 2016, inesquecível!
Nos últimos três meses de atividade foram prosseguidos e
Os nossos agentes económicos, comércio, restauração , ho-

concluídos arranjos urbanísticos , designadamente a requalifi-

telaria, serviços, médias superfícies comerciais recentemen-

cação das rotundas da rua 19 com a variante à Ponte d’Anta e

te instaladas sentem de ano para ano o retorno de eventos

da rua 19 no cruzamento da Avenida 32.

promocionais da cidade como o Mundial de Futebol de Praia
que decorreu o ano passado em Espinho e do efeito mediático,

No roteiro de visitas pelas freguesias do concelho, o Executivo

gerador da curiosidade e da procura do nosso território por

acompanhou a atividade de colectividades e associações da

parte de operadores turísticos espanhóis, franceses, alemães

freguesia de Anta com visita à nova unidade hoteleira ali ins-

e italianos.
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talada, o Hotel Monte Lírio, gerador de 25 postos de trabalho

subjacentes ao processo de fusão dos corpos de bombeiros do

resultante de um investimento privado de 6 milhões de euros.

concelho de Espinho, a par da criação de um posto INEM e de

Esta visita deu particular destaque à qualidade de vida dos

um quartel único, cujo terreno foi cedido pela Câmara Munici-

moradores do Complexo Habitacional da Ponte de Anta, de-

pal, na Rua do Porto, junto à Nave Polivalente.

signadamente ao estado de degradação que se verifica no
património edificado propriedade do IHRU, Instituto de Habi-

Pinto Moreira

tação e Reabilitação Urbana. Uma oportunidade para chamar

Presidente da Câmara

à responsabilidade as entidades públicas par uma intervenção
urgente e prioritária nos edifícios cuja degradação acentuada põe em risco a segurança de pessoas e bens, apesar dos
constantes apelos e diligências feitas pela Câmara Municipal
de Espinho.
Finalmente, uma nota para a criação da Equipa de Intervenção
Permanente-EIP, nos Bombeiros Voluntários do Concelho de
Espinho. Suportada em partes iguais pela ANPC –Autoridade
Nacional da Protecção Civil e pela Autarquia, a EIP entrou em
funcionamento a 1 de Agosto e garante uma resposta pronta
e permanente a emergências. Este era um dos três aspectos
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Presidente da República e Pinto Moreira
inauguram escola
Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou escola em Silvalde
no Dia da Cidade
A inauguração do Centro Escolar de Silvalde teve o seu momento mais
original quando o Presidente da República trocou com o autarca de
Espinho alguns passes de hóquei, com equipamento de brincar.
Perante cerca de duas centenas de professores, crianças e habitantes
da freguesia, Marcelo Rebelo de Sousa e Joaquim Pinto Moreira corresponderam assim ao espírito de descontração que marcou a inauguração da escola que já está em funcionamento desde setembro de 2015,
em resultado de um investimento na ordem dos 3,5 milhões de euros.
Sem discursos nem declarações públicas, foi neste tom informal que
Marcelo Rebelo de Sousa se sucedeu em poses para dezenas de fotografias, abraços e outros cumprimentos, em diferentes espaços do
centro escolar que veio substituir as escolas básicas do Calvário, da
Marinha e da Quinta da Seara.
O Centro Escolar de Silvalde representa assim a conclusão do plano
de investimentos da autarquia no que se refere à construção de raiz
de novos estabelecimentos de ensino no concelho. “Neste momento
já só está pendente o investimento nas EB 2 e 3 e a recuperação de
outras escolas do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo, como as de Guetim
e a Espinho 2”, declarou o presidente da Câmara.
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Espinho adere à Assoc. Municípios Terras de
Santa Maria
Município de Espinho junta-se a S.João Madeira, Vale
Cambra, Oliveira Azeméis, Arouca e Feira
O Município de Espinho passa a integrar a Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, juntando-se a S. João da Madeira, Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis, Arouca e Santa Maria da
Feira.
A fundamentação da adesão a esta entidade intermunicipal assenta em ligações históricas de grande proximidade territorial e
sociológica, a fluxos migratórios enraizados e a importantes pontos de contacto e em comum entre todos estes concelhos.
O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, considera que “faz
todo o sentido aprofundar esta relação e estabelecer sinergias
para o desenvolvimento de cada um dos Municípios que integram
a Associação de Terras de Santa Maria. A região a sul do Douro tem uma identidade própria, que quer ver respeitada e reconhecida por
todos os interlocutores e agentes políticos do país e da região norte”.
Acrescenta ainda “os Municípios que compõem esta Associação têm uma localização geoestratégica preferencial, beneficiando do facto
de todos eles estarem integrados na Área Metropolitana do Porto (AMP) e pertencerem simultaneamente ao distrito de Aveiro, que como
é sabido tem um dinamismo económico e empresarial invejável”.
“Espinho vai certamente beneficiar do conhecimento, da experiência e da capacidade instalada da Associação e dos municípios que já a
integram e estes ganharão também com a ‘frente atlântica’ que Espinho lhes proporciona”.
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Balcão de Apoio ao Empresário e ao Empreendedor
A Câmara Municipal de Espinho e a ADCE abriram o Balcão de Apoio ao Empresário e ao Empreendedor
A Câmara Municipal de Espinho e a ADCE apresentaram o Balcão
de Apoio ao Empresário e ao Empreendedor, que está a funcionar
no 1.º andar do Edifício do Mercado Municipal de Espinho. Paraleleamente decorreu o Seminário “Desenvolvimento Local e Inovação - Promotor de Emprego”, inserido nas atividades do Contrato
Local de Desenvolvimento Social - CLDS 3G - Espinho Vivo.
Após abertura da sessão pelo Presidente da Câmara Municipal
de Espinho foi o momento de enquadramento e apresentação de
objetivos do Conselho de Parceiros para o Empreendedorismo e
Desenvolvimento Local, pelo Coordenador do CLDS 3G - Espinho
Vivo, Eder Moreira. Vicente Pinto apresentou os projetos em curso
no Município de Espinho, no âmbito da Promoção e Desenvolvimento Local.
Após esta intervenção foi então o momento de assinatura do Protocolo de Constituição do Conselho de Parceiros para o Empreen-

dedorismo e Desenvolvimento Local:
- Câmara Municipal de Espinho
- Instituto Emprego e Formação Profissional - IEFP
- Agrupamento de Escolas Manuel Laranjeira
- Agrupamento de Escolas Gomes de Almeida
- Santa Casa da Misericórdia de Espinho
- Associação Empresarial “Viver Espinho”
- ANDC
- Sporting Clube de Espinho
- Damião & Cª, Lda
- Grupo Solverde
- Fábrica de Papel Ponte Redonda, S.A.
- SOREMA
- Academia de Música de Espinho
- III - Investimentos Industriais Imobiliários
- ESPE - Escola Profissional de Espinho

Assinado protocolo para criação de EIP
Equipa de Intervenção Permanente entra em
funcionamento a 1 agosto
Foi assinado no passado sábado, 30 julho, o protocolo que cria a
Equipa de Intervenção Permanente-EIP, nos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho.
O protocolo foi assinado entre a Autoridade Nacional de Proteção
Civil-ANPC, a Câmara Municipal de Espinho e a nossa Associação,
foi homologado por Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado da
Administração Interna, que visitou Espinho pela segunda vez este
mês.
A EIP, suportada em partes iguais pela Autoridade Nacional de
Proteção Cívil - ANPC e pela autarquia, entra já em funcionamento
hoje, dia 1 agosto e destina-se garantir no horário de funcionamento uma permanente e pronta resposta a emergências.
Este era um dos três aspetos subjacentes ao processo de fusão
dos corpos de bombeiros do concelho de espinho, a par da criação
de um posto PEM/INEM e de um quartel único, tendo sido concretizado em apenas 8 meses.
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 10/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZASSEIS.
Aos trinta dias do mês de maio 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, tendo
faltado, por motivo justificado, o Vereador 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 91/2016
Aprovação da ata n.º 9/2016 de 16 de maio:
Em virtude da ata n.º 9/2016 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 16 de maio, ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 | agosto de 2016

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 92/2016
Procedimento de hasta pública para atribuição, a título
precário, da exploração económica de três quiosques
destinados à venda de gelados, a instalar na esplanada
à beira mar:
Presente a informação n.º 4190/2016 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, aprovar a minuta do Programa
e Condições de hasta pública para atribuição, a título precário,
da exploração económica de três quiosques destinados à venda de gelados a instalar na esplanada à beira-mar. Mais deliberou a Câmara, designar, desde já, os Srs.Vereadores Vicente
Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, com início
às 10.00 horas do dia 7/06/2016.
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Deliberação Nº 93/2016
Acordo de parceria entre Câmara Municipal de Espinho e
a Editorial MIC:
Presente a informação n.º 4030/2016 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, aprovar o Acordo de Parceria entre a
Câmara Municipal de Espinho e a Editorial MIC.
Deliberação Nº 94/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para implementação do
programa “PRAIA D´ESPINHO - 2016” de colaboração entre a CME e a AHBVCE - PRAIA D´ESPINHO – 2016:
Presente a informação n.º 4526/2016 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 a proposta de minuta de
protocolo anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, para implementação do programa
“PRAIA D´ESPINHO – 2016”, de acordo com os considerandos e
termos nele fixados.
Deliberação Nº 95/2016
Protocolo de Colaboração entre a Universidade do Porto
e a Câmara Municipal de Espinho para estabelecimento
de parceria com vista ao desenvolvimento de atividades
conjuntas em prol da sensibilização do mundo académico
para a importância do mundo de trabalho, através da promoção de atividades de empregabilidade:
Presente a informação n.º 4504/2016 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
“Protocolo de Colaboração entre a Universidade do Porto e Câmara
Municipal de Espinho para estabelecimento de parceria com
vista ao desenvolvimento de atividades conjuntas em prol da
sensibilização do mundoacadémico para a importância do mundo de trabalho, através da promoção de atividades de empregabilidade”.

Presente a informação n.º 4484/2016 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 o Município de
Espinho e a Academia de Música de Espinho, para apoio ao programa de Atividades de Enriquecimento Curricular através da
Atividade no Domínio Artístico – Música, aos alunos do primeiro
ciclo do ensino básico durante o ano letivo 2015/2016”, pelo
valor base de €24.754,72 (vinte e quatro mil, setecentos e
cinquenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), isento
de IVA.
Deliberação Nº 97/2016
Projeto Base de Novas Expansões Urbanas de Saneamento Básico:
Presente a informação n.º 4525/2016 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 maioria e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o Projeto Base
de Novas Expansões Urbanas de Saneamento Básico para o
Concelho de Espinho de acordo com plantas de localização.
Deliberação Nº 98/2016
Plano Plurianual Indicativo de Renovação do Sistema de
Abastecimento de Água e do Sistema de Drenagem de
Águas Residuais:
Presente a informação n.º 4530/2016 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 maioria e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o Plano Plurianual Indicativo de Renovação do Sistema de Abastecimento de
Água e do Sistema de Drenagem de Águas Residuais.
Deliberação Nº 99/2016
Pedido de autorização para realização do 2.º Encontro Nacional de Pintores de Cavalete no Parque João de Deus:
Presente a informação n.º 4192/2016 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
do pedido da Nascente e deliberou, por unanimidade, autorizar
a realização do 2.º Encontro Nacional de Pintores de Cavalete
no Parque João de Deus, no dia 25 de junho de 2016 (sábado),
entre as 09.00 horas e as 18.00 horas.

Deliberação Nº 96/2016:
Protocolo de Colaboração com a Academia de Música de
Espinho – AEC - 2015/2016:
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Deliberação Nº 100/2016
Ocupação da via pública, visita da Imagem de Nossa Senhora de Fátima a Espinho - ratificação de despacho
Presente a informação n.º 4178/2016 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 Paróquia de Espinho para
ocupação da via pública no dia 26 de abril de 2016, com vista à
realização de um tapete de flores à chegada e partida da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima, de acordo com o
percurso indicado no ofício datado de 21 de abril p.p.
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Deliberação Nº 101/2016
Ocupação da via pública, X Edição da Caminhada da Família - ratificação de despacho:
Presente a informação n.º 4186/2016 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. Vice-Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Centro Social
de Paramos para ocupação da via pública no próximo dia 15 de
maio (domingo), pelas 10.00 horas, para promover a “X Edição
da Caminhada da Família”, de acordo com o
percurso indicado no ofício datado de 05 de maio de 2016.
Deliberação Nº 102/2016
Paróquia de S. Martinho de Anta - corte e condicionamento de trânsito:
Presente a informação n.º 4308/2016 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 o corte e condicionamento de
trânsito em algumas ruas de Anta, visando a realização da procissão de velas em honra de Nossa Senhora no dia 31 de maio
de 2016, pelas 21h30m, de acordo com o percurso indicado no
ofício da Paróquia.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 23 de maio 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 cento e oitenta e três mil e dezassete euros e trinta e
três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e setenta e três mil seiscentos e quarenta euros e sessenta
e seis cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.
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A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 23 de maio do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte
e sete milhões oitocentos e sessenta e nove mil novecentos e
trinta e dois euros e trinta e nove cêntimos, tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de nove
milhões quinhentos e treze mil setecentos e setenta e quatro
euros e sessenta e sete cêntimos.
Regimento de Engenharia N.º 3 – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Regimento de Engenharia N.º 3, a agradecer a colaboração e presença da Autarquia na cerimónia militar comemorativa do 40.º Aniversário da
unidade que ocorreu no passado dia 4 de maio de 2016.
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.
Intervenção do Público
O Sr. Joaquim Alberto Pinto da Rocha interveio para pedir que
as chapas colocadas no terreno existente entre a Rua 23 e a
Avenida 24, junto ao Centro Multimeios, fossem retiradas, por
motivo de prejudicarem a visibilidade sobre a Avenida 24 e
consequentemente o comércio existente. O SrPresidente da
Câmara respondeu que a Câmara Municipal analisaria e ponderaria o assunto para uma tomada de decisão em conformidade.
Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de Câmara prevista para o dia 13 de junho para o dia 14 de junho, sendo
a mesma pública.
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. 11/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE CATORZE DE JUNHO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS.
Aos catorze dias do mês de junho 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, tendo
faltado, por motivo justificado, o Vereador 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 103/2016
Aprovação da Ata n.º 10/2016 de 30 de maio:
Em virtude da ata n.º 10/2016 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 30 de maio, 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 104/2016
Procedimento da Revisão do PDM de Espinho – Relatório
de ponderação das participações da discussão pública e
Versão Final da proposta do Plano:
Presente a informação n.º 5052/2016 dos Serviços de Planeamento Estratégico, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos contra dos
Vereadores do PS, aprovar o Relatório de Ponderação das Participações recebidas durante o período de Discussão Publica
(junho 2016), a Versão Final da proposta de Plano, bem como o
envio dos documentos à Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N) para emissão do Parecer
Final. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram
contra a aprovação deste ponto. Após longos anos de espera
a montanha pariu um rato. O “novo” PDM de Espinho nasceu
velho, voltado para o passado/presente mas sem futuro. Não

há uma visão política, uma estratégia para concretizar os objetivos vagamente enunciados, que permita atingir os níveis de
atratividade e desenvolvimento urbano, turístico e económico
que o concelho de Espinho merece e que, ironicamente, irá ter
como principal opositor o próprio Regulamento do plano. Enfim,
mais uma (grande) oportunidade perdida.”
Deliberação Nº 105/2016
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Gestão de Praia de Paramos e Silvalde:
Presente a informação n.º 4963/2016 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 as minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Gestão de
Praias de Paramos e Silvalde, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da autorização facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 21 de dezembro
de 2015, aquando da aprovação dos Documentos Previsionais
para 2016, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei
n.º 75/2013 da mesma Lei.
Deliberação Nº 106/2016
43º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – Homenageados:
Presente a informação n.º 4940/2016 do Gabinete de Apoio à
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
escrutínio secreto e por unanimidade, agraciar com Reconhecimento Público e Homenagem a Nascente – Cooperativa de
Acção Cultural, C.R.L. Deliberou, por escrutínio secreto, com 4
votos a favor e 2 votos contra, atribuir a Medalha de Honra e
Titulo de Cidadão de Espinho a Luís Filipe Montenegro Cardoso
de Morais Esteves e também, por escrutínio secreto e unanimidade, a Manuel Rui Azinhais Nabeiro. Deliberou ainda, por
escrutínio secreto e unanimidade, atribuir o Diploma de Louvor
por Distinção e Mérito Jovem Espinhense a Rita Pinto de Sá
Belinha, a Rui Nuno Sá Ramos Pereira, a José Gregório Pereira
e a Jorge Manuel Letra Ferreira. Mais deliberou a Câmara, por
unanimidade, que estas distinções sejam entregues no próximo dia da cidade, 16 de junho de 2016, na Sessão Solene
comemorativa do 43º aniversário da elevação de Espinho a cidade.
Deliberação Nº 107/2016
Acordo de Parceria “Centro Regional de Excelência em
Educação para o Desenvolvimento da Área Metropolitana
do Porto (CRE.Porto):
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Presente a informação n.º 4851/2016 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, ratificar a celebração pelo Sr. Presidente do acordo
em 27 de Novembro de 2015 “CRE.Porto – Centro Regional de
Excelência em Educação para o Desenvolvimento da Área Metropolitana do Porto - Atualização da comparticipação para o
ano 2016 e seguintes” em sequência do deliberado em sede
de reunião do Conselho Metropolitano de Vereadores de Ambiente, de 23 de Novembro de 2015.

11

Deliberação Nº 108/2016
Protocolo de Colaboração com a SOGILUB - Sociedade de
Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.:
Presente a informação n.º 4962/2016 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 considerado na informação acima referida 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 SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.
o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Espinho e a SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de
Óleos Lubrificantes Usados, Lda.”, de acordo com os considerandos e termos nele fixados.
Deliberação Nº 109/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Academia Maia/Brenha para efeitos da realização do Torneio Internacional AMB Volleyball Cup:
Presente a informação n.º 4946/2016 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 considerado na informação acima referida e
a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar o referido “Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Espinho e a Academia Maia/Brenha para
efeitos da realização do Torneio Internacional AMB Volleyball
Cup 2016”.
Deliberação Nº 110/2016
Aprovação do Conta Final – Elaboração de Projetos de Execução de Especialidades da Empreitada de Construção do
Centro Escolar de Silvalde:
Presente a informação n.º 4051/2016 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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 | agosto de 2016

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com 4
votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a conta final, referente à empreitada “Elaboração de Projetos de Execução de Especialidades da Empreitada de Construção do Centro Escolar de Silvalde”, adjudicada à
empresa “Carlos José Fernandes & C.ª, Lda.”.
Deliberação Nº 111/2016
Isenção do pagamento do preço mensal da Cafetaria da
Nave Polivalente referente ao mês de abril de 2016:
Presente a informação n.º 4804/2016 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 maioria com 4 votos a
favor e abstenção dos Vereadores do PS, isentar do pagamento
do preço mensal referente ao mês de abril de 2016, no valor de
400.00 € acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, devido pela
exploração da Cafetaria da Nave Polivalente, à adjudicatária Ermelinda Reimão Resende, com o número de identificação fiscal
147997887.
Deliberação Nº 112/2016
Hasta Pública para alienação de Veículos em Fim de Vida
e Sucata:
Presente a informação n.º 4747/2016 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, realizar um procedimento por Hasta Pública para alienação de veículos em fim de vida e sucata, aprovar as peças
do procedimento em causa (Programa e Condições) e marcar o
ato público para o dia 27/06/2016, pelas 15h00m, designando
para o efeito uma Comissão constituída pelos Srs. Vereadores
Vicente Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria.
Deliberação Nº 113/2016
Atribuição de subsídio às Festas em honra do S. João de
Paramos 2016:
Presente a informação n.º 4899/2016 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 2.000€ (dois mil euros) à
Comissão de Festas do S. João da Praia de Paramos, entidade
responsável pela organização das festas do S. João de Paramos
2016.
Deliberação Nº 114/2016
Atribuição de subsídio às Festas em honra do S. João do
Rio Largo 2016:
Presente a informação n.º 4993/2016 dos Serviços de Apoio

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

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 2.000€ (dois mil euros) à Associação Desportivo Rio Largo Clube de Espinho, entidade responsável pela organização das festas do S. João do Rio
Largo 2016.
Deliberação Nº 115/2016
Atribuição de subsídio das Festas em honra do S. Pedro
2016:
Presente a informação n.º 4901/2016 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 6.000€ (seis mil euros) à Comissão de Festas do S. Pedro 2016, entidade responsável pela organização das festas do S. Pedro.
Deliberação Nº 116/2016
Ocupação da via publica - Peregrinação Jubilar à Igreja de
Espinho – ratificação de despacho:
Presente a informação n.º 5048/2016 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 despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Pároco das Paróquias de Anta e Guetim para ocupação da via pública visando a
realização da Peregrinação Jubilar à Igreja de Espinho, no próximo dia 10/06/2016 com inicio às 15.00 horas, de acordo com
o percurso indicado no oficio e no e-mail datados de 3 e 8 de
junho de 2016, respetivamente.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 08 de junho 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 setenta e seis mil novecentos e vinte e
cinco euros e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:
um milhão cento e quarenta e sete mil quinhentos e dezoito
euros e setenta e cinco cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um
mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 08 de junho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e oito
milhões duzentos e doze mil novecentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dez milhões cento e doze
mil trezentos e setenta e dois euros e três cêntimos.

Voto de agradecimento - “Campanha Pirilampo mágico
2016”:
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Cerciespinho a informar que em Assembleia Geral de 24/03/2016, por proposta
da Direção, a Câmara Municipal foi distinguida com um voto de
agradecimento pelo apoio e disponibilidade na “Campanha Pirilampo Mágico 2016”.
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. Deu ainda conhecimento do ofício n.º
1896/1601 datado de 8/6/2016 enviado ao Presidente da
Junta de Freguesia de Silvalde sobre a denúncia do memorando
de entendimento sobre o equipamento denominado de “Escola
da Seara” assinado em 21/04/2016.
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 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. 12/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E SETE DE JUNHO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS .
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita
de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo
Sárria, tendo faltado, por motivo justificado, os Senhores Vereadores Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca 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.
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Deliberação Nº 117/2016
Aprovação da ata n.º 11/2016 de 14 de junho:
Em virtude da ata n.º 11/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 14 de junho, 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.
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Deliberação Nº 118/2016
Pedido de parecer favorável e autorização do órgão executivo para a aquisição de “Serviços de Assessoria Jurídica”:
Presente a informação n.º 5428/2016 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 celebração de um contrato
de avença e aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de “Serviços de Assessoria Jurídica”, por ajuste direto ao
Dr. Fernando Manuel Lousada de Meira Ramos, licenciado em
Direto, com o NIF 108700917, pelo valor base de 36.000,00€
(trinta e seis mil euros) acrescido de Iva à taxa legal em vigor,
pelo prazo de 1095 dias e nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (alterado sucessivamente pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 66/2012,
de 31 de dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro; e
regulamentado pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio), por
remissão do n.º 10 do artigo 35.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de
março (Lei do Orçamento de Estado para 2016).
Deliberação Nº 119/2016
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Diversas nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
120.º conjugado com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de Setembro:
Presente a informação n.º 5488/2016 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 unanimidade,
aprovar as minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Manutenção de Infraestruturas Diversas, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 120.º conjugado com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de Setembro, ao abrigo da autorização facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 22 de dezembro de 2014,
aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para
2015, nos termos da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da mesma
Lei.
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Deliberação Nº 120/2016
Festa S. Pedro 2016:
Presente a informação n.º 5461/2016 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 o pedido da Comissão
de Festas em honra de S. Pedro para ocupação da via pública
e corte de ruas ao trânsito no âmbito das festas de S. Pedro
2016 a levar a efeito de 29 de junho a 4 de julho, de acordo
com o indicado no ofício datado de 08 de fevereiro de 2016.
Mais deliberou, por unanimidade, que o custo da energia elétrica gasta com as ornamentações da referida festa seja suportado pela autarquia.
Deliberação Nº 121/2016
Festa de S. João do Rio Largo – 2016 – ratificação de despacho:
Presente a informação n.º 5423/2016 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 Municipal que autorizou a Comissão Administrativa
da Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho a ocupar
a via pública com diversos stands e equipamentos de diversão
bem como a realização das marchas populares, de acordo com
a zona e o percurso assinalados nos documentos anexos ao
ofício datado de 19/06/2016, entre os dias 23 e 26 de junho
2016, no âmbito da realização das festas de S. João do Rio Largo, e ainda o corte ao trânsito nas Ruas 3/16 e 3/66, bem como
que o custo da energia elétrica gasta com as ornamentações
da referida festa seja suportado pela autarquia.		
Deliberação Nº 122/2016
Comissão de Festas de Santa Maria Maior – Pedido de utilização de espaços:
Presente a informação n.º 5384/2016 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 do
pedido da Comissão de Festas de Santa Maria Maior e deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização de diversos espaços para efeitos de preparação dos arranjos e tapetes florais,
bem como a ocupação do domínio público, para iniciativas de
angariação de receitas para realização da Festa em honra de
Nossa Senhora d`Ajuda.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 22 de junho de
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de mil
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setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos): um
milhão seiscentos e setenta mil cento e um euros e sessenta
e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão
duzentos e setenta e dois mil cento e sessenta e seis euros e
noventa e um cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi
ainda informada que, até ao dia 22 de junho do corrente ano,
foram cabimentadas despesas no valor de vinte e oito milhões
duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e dez euros e vinte e oito cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos, até ao
mesmo dia, no valor de onze milhões setecentos e quarenta e
cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e vinte e sete
cêntimos.
Wings for Life World Run – Porto 2016 – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Fundação Wings
for Life World Run, a agradecer toda a colaboração e apoio
prestado pela Câmara na realização da 3.ª edição da Wings for
Life Run 2016.
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. 13/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE ONZE DE JULHO DE DOIS MIL E
DEZASSEIS .
Aos onze dias do mês de julho 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 Vice-Presidente da Câmara, António Vicente
de Amorim Alves Pinto, com a presença dos Senhores Vereadores, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino

Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota e Luís Miguel
Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado por motivo
justificado o Senhor Presidente da Câmara Joaquim José Pinto
Moreira e o Vereador Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria.
Sendo 17.00 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 123/2016
Aprovação da ata n.º 12/2016 de 27 de junho:
Em virtude da ata n.º 12/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 27 de junho, 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 124/2016
Pedido de parecer favorável e autorização do órgão executivo para a aquisição de “Serviços de Assessoria Técnica na área Museologia”:
Presente a informação n.º 230/2016 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 celebração de um
contrato de avença e aprovar o parecer prévio vinculativo para
a aquisição de “Serviços de Assessoria Técnica na área da Museologia”, por ajuste direto ao Dr. Tiago Manuel Gomes de Castro, licenciado em Ciências Históricas (ramo Património), com
mestrado em Museologia, com o NIF 230 736 459, pelo valor
base de 12.000,00€ (doze mil euros) acrescido de Iva à taxa
legal em vigor, pelo prazo de 365 dias e nos termos do n.º 1
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro
(alterado sucessivamente pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril,
Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28
de novembro; e regulamentado pela Portaria n.º 149/2015, de
26 de maio), por remissão do n.º 10 do artigo 35.º da Lei n.º
7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento de Estado para
2016).
Deliberação Nº 125/2016
Construção do Quartel Operacional da “A.H.B.V.C.E. - Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho De Espinho” - Candidatura ao PO SEUR – aviso 10
-2016-50 – Intervenções na Rede de Infraestruturas para
o Reforço da Operacionalidade:
Presente a informação n.º 5893/2016 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e, para efeitos de apresentação pela “A.H.B.V.C.E. - Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho” de candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR), deliberou, por
unanimidade, manifestar a sua concordância no sentido de
que as instalações do quartel operacional da AHBVCE venham
a ser edificadas por esta associação em terreno propriedade
do Município de Espinho sito na Rua do Porto, na freguesia de
Silvalde do concelho de Espinho, correspondente ao prédio inscrito na Matriz Predial de Silvalde com o artigo rústico n.º 463
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho com
o n.º 847/19960129 (confrontante a Norte com herdeiros de
António Alves Soares, a Sul com José Faria dos Santos, a Nascente com Rosa Antónia de Carvalho e a Poente com estrada).
Mais tendo o órgão executivo, e para tal, manifestado ainda a
intenção de proceder, nos termos legais aplicáveis, à celebração com a AHBVCE de instrumento jurídico adequado a regular
e formalizar a relação entre as parte neste âmbito.

15

Deliberação Nº126/2016
EDP Gás Distribuição - Oferta de aquisição das suas ações,
detidas pelo Município de Espinho:
Presente a informação n.º 5889/2016 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, aprovar a venda de 2853 ações
da EDP Gás Distribuição, detidas pelo Município, pelo valor global de 314.971€. Mais deliberou a Câmara aprovar a minuta do
Contrato de Compra e Venda de Ações entre a EDP Gás Distribuição, S.A. e o Município de Espinho.
Deliberação Nº 127/2016
Pedido de revisão do preço mensal devido pela exploração económica de um módulo de cafetaria instalado na
Praceta Carlos de Moraes - Rua 34, em Anta:
Presente a informação n.º 5856/2016 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, aprovar a redução em 100,00€
(cem euros) ao valor base do preço mensal nos meses de junho,
julho, agosto, setembro e outubro do presente ano devido pela
exploração económica de um módulo de cafetaria propriedade
do Município de Espinho, sito na Praceta Carlos de Moraes –
Rua 34 – Anta.		
Deliberação Nº 128/2016
Ocupação da via pública com esplanada coberta na Rua 2,
n.º 57 em Espinho – Café Esquimó:
Presente a informação n.º 5873/2016 da Divisão de Gestão
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Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da empresa Augusto
de Sá Alves, Lda. para pagamento do valor em dívida no montante de 21.571,20€ (vinte e um mil quinhentos e setenta e
um euros e vinte cêntimos) correspondente à ocupação da via
pública com uma esplanada coberta frente ao seu estabelecimento denominado Café Esquimó, situado na Rua 2, n.º 57 em
Espinho, em 34 prestações mensais de 634,50€ (seiscentos e
trinta e quatro euros e cinquenta cêntimos).
Deliberação Nº 129/2016
Alteração à tabela de preços:
Presente a informação n.º 5879/2016 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, aprovar a alteração da tabela de
preços, a qual entrara em vigor no dia imediatamente a seguir
à sua aprovação, de acordo com a alínea e) do nº 1 do art.33 da
Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro.
Deliberação Nº 130/2016
Atribuição de subsidio ás Festas de S. Vicente da Idanha:
Presente a informação n.º 5862/2016 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 o documento na mesma referido (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar a atribuição de 500€ (quinhentos
euros) à Fabrica da Igreja Paroquial de Anta entidade responsável pela organização das festas em honra do S. Vicente da
Idanha.
Deliberação Nº 131/2016
Feira sem Fronteiras - Ocupação de espaço público:
Presente a informação n.º 5865/2016 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 o movimento missionário
juvenil Jovens sem Fronteiras a ocupar o espaço público envolvente ao Centro Multimeios para realização do evento “Feira
sem Fronteiras”.
Deliberação Nº 132/2016
ADCE - Realização de Eventos: Ocupação de espaço público:
Presente a informação n.º 5836/2016 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 re-
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ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, autorizar a ADCE – Associação
de Desenvolvimento do Concelho de Espinho - a ocupar o espaço público frente ao Centro Multimeios para realização, no
dia 26/07/2016, entre as 10.30 e as 17.30 horas, dos eventos
“V Feira de Artes e Saberes”, “III Mini-empreendedor” e “I Comemoração Dia dos Avós”, bem como conceder apoio para garantir condições logísticas necessárias à realização dos eventos.

versas 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 Vice-Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

Deliberação Nº 133/2016
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva:
Presente a informação n.º 5699/2016 dos Serviços de Cultura
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de maio e junho de
2016, e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.

ATA N. 14/2016

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 04 de julho 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 quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e oitenta e seis euros e dez cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quinhentos e sessenta e sete mil novecentos
e setenta e oito euros e setenta e dois cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 04 de
julho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor
de vinte e oito milhões quatrocentos e oitenta mil setecentos
e sessenta e um euros e noventa e nove cêntimos, tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de doze milhões seiscentos e sessenta e três mil e catorze euros e noventa e três cêntimos.

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal, de acordo com o edital n.º 22/2016 de 15 de julho,
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 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, tendo
faltado por motivo justificado, o Sr. Vereador António Vicente
de Amorim Alves Pinto. Sendo 14.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora
Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

Santa Casa da Misericórdia – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta da Santa Casa da Misericórdia de Espinho a agradecer o apoio da Câmara pela cedência do autocarro que transportou os utentes até ao Santuário
de Nossa Senhora de Fátima.
Cooperativa Nascente – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Nascente – Cooperativa de Acção Cultural, CRL a agradecer o Reconhecimento Público e Homenagem atribuído na sessão pública comemorativa
do 43.º aniversário da elevação de Espinho a Cidade.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara de di-

O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal
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MUNICIPAL DE VINTE E DOIS DE JULHO DE DOIS
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MIL E DEZASSEIS .

Deliberação Nº 134/2016
Aprovação da Ata n.º 13/2016 de 11 de julho:
Em virtude da ata n.º 13/2016 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 11 de julho, 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.
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Deliberação Nº 135/2016
Versão Final do procedimento de Revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho (RPDME):
Presente a informação n.º 6271/2016 dos Serviços de Planeamento Estratégico, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor do eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores
do PS e o voto de qualidade a favor do Sr. Presidente da Câmara, divulgar os resultados da Discussão Publica constantes do
Relatório de Ponderação das Participações recebidas durante
o período de Discussão Pública – junho 2016, e enviar a Versão Final de revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho e o
Relatório de Ponderação das Participações recebidas durante
o período de Discussão Publica – junho 2016 para aprovação
da Assembleia Municipal. Para tanto, mais deliberou a Câmara requerer a realização de uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 28.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “2 - Versão final de
revisão do Plano Diretor Municipal de Espinho: Os Vereadores
do Partido Socialista votaram contra a aprovação deste ponto, nós mesmos termos da declaração de voto da reunião de
Câmara de 14 de Junho de 2016: Após longos anos de espera
a montanha pariu um rato. O “novo” PDM de Espinho nasceu
velho, voltado para o passado/presente mas sem futuro. Não
há uma visão política, uma estratégia para concretizar os objetivos vagamente enunciados, que permita atingir os níveis de
atratividade e desenvolvimento urbano, turístico e económico
que o concelho de Espinho merece e que, ironicamente, irá ter
como principal opositor o próprio Regulamento do plano. Enfim,
mais uma (grande) oportunidade perdida.”
Deliberação Nº 136/2016
Aprovação do “Regulamento Interno dos Horários de
Trabalho da Câmara Municipal de Espinho” (e respetivo
Anexo I - “Normas Internas de Registo e Controlo da Pontualidade e Assiduidade dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Espinho”) e dos Mapas de Horários de Trabalho:
Presente a informação n.º 6256/2016 da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima referida e a proposta de projeto de regulamento e as
propostas de mapas de horários de trabalho em causa anexas
à mesma informação, com as quais concordou, deliberou, com 3
votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS: i. Ao abrigo da competência regulamentar que possui
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 75.º Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP, aprovada e publicada pela
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; com as alterações introduzidas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º
Assembleia Municipal de Espinho
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84/2015, de 7 de agosto, e pela Lei n.º 18/2016, de 20 de
junho), devidamente conjugado com o previsto na parte final
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei
n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 52/2015, de 9 de junho,
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30
de março) e nos artigos 241.º e 243.º da Constituição da República Portuguesa, aprovar o “Regulamento Interno dos Horários
de Trabalho da Câmara Municipal de Espinho” - que estabelece
as regras e os princípios em matéria de regimes de prestação
de trabalho, organização, gestão e duração dos horários de trabalho, de abertura e funcionamento da Câmara Municipal de
Espinho – e respetivo Anexo (“Normas Internas de Registo e
Controlo da Pontualidade e Assiduidade dos Trabalhadores da
Câmara Municipal de Espinho”). ii. Ao abrigo do disposto no nos
artigos 75.º e 108.º n.º 2 da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, aprovar os Mapas de Horário de Trabalho a praticar
pelos trabalhadores dos respetivos serviços e unidades orgânicas do município, os quais constarão em anexo ao “Regulamento Interno dos Horários de Trabalho da Câmara Municipal
de Espinho”.
Deliberação Nº 137/2016
Prorrogação excecional até 31 de dezembro de 2016 do
acordo de cedência de interesse público, celebrado com o
Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho e André Guimarães em curso ao
abrigo da Lei do Orçamento do Estado para 2016:
Presente a informação n.º 5896/2016 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo
23.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento do
Estado para 2016; LOE 2016), autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interesse público, celebrado em
21/05/2014, com o Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho e André Filipe da Costa
Guimarães, com vista ao preenchimento de posto de trabalho
previsto, necessário e não ocupado na Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, do mapa de pessoal do Município, até 31
de dezembro de 2016, nos termos do permitido pela Lei do
Orçamento do Estado para 2016.
Deliberação Nº 138/2016
Prorrogação excecional até 31 de dezembro de 2016 do
acordo de cedência de interesse público, celebrado com o
Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho e Diana Thais de Oliveira Espírito
Santo em curso ao abrigo da Lei do Orçamento do Estado
para 2016:
Presente a informação n.º 5926/2016 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

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, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo
23.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento
do Estado para 2016; LOE 2016), autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interesse público, celebrado
em 21/05/2014, com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Diana Thais de
Oliveira Espírito Santo, com vista ao preenchimento de posto
de trabalho previsto, necessário e não ocupado na Divisão de
Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, do mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro de 2016, nos termos do
permitido pela Lei do Orçamento do Estado para 2016.
Deliberação Nº 139/2016
Prorrogação excecional até 31 de dezembro de 2016 do
acordo de cedência de interesse público, celebrado com o
Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho e Filipe Pinhal dos Santos em curso ao abrigo da Lei do Orçamento do Estado para 2016:
Presente a informação n.º 5918/2016 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo
23.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento do
Estado para 2016; LOE 2016), autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interesse público, celebrado em
24/07/2014, com o Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Filipe Pinhal dos Santos, com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto,
necessário e não ocupado na Divisão de Obras Municipais, do
mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro de 2016,
nos termos do permitido pela Lei do Orçamento do Estado para
2016.
Deliberação Nº 140/2016
Prorrogação excecional até 31 de dezembro de 2016 do
acordo de cedência de interesse público, celebrado com o
Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho e Liliana Antunes Correia em curso ao abrigo da Lei do Orçamento do Estado para 2016:
Presente a informação n.º 6205/2016 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo
23.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento
do Estado para 2016; LOE 2016), autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interesse público, celebrado
em 28/07/2014, com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Liliana Antunes

Correia, com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não ocupado nos Serviços de Planeamento
Estratégico, do mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro de 2016, nos termos do permitido pela Lei do Orçamento do Estado para 2016.
Deliberação Nº 141/2016
Prorrogação excecional até 31 de dezembro de 2016 do
acordo de cedência de interesse público, celebrado com o
Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho e Marlene Santos Soares em curso ao abrigo da Lei do Orçamento do Estado para 2016:
Presente a informação n.º 5927/2016 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo
23.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento do
Estado para 2016; LOE 2016), autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interesse público, celebrado em
28/07/2014, com o Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Marlene Santos Soares, com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto,
necessário e não ocupado nos Serviços de Planeamento Estratégico, do mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro
de 2016, nos termos do permitido pela Lei do Orçamento do
Estado para 2016.
Deliberação Nº 142/2016
Prorrogação excecional até 31 de dezembro de 2016 do
acordo de cedência de interesse público, celebrado com o
Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho e Tiago Manuel do Couto Pereira
em curso ao abrigo da Lei do Orçamento do Estado para
2016:
Presente a informação n.º 5920/2016 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo
23.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Lei do Orçamento
do Estado para 2016; LOE 2016), autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interesse público, celebrado
em 21/05/2014, com o Município de Espinho, a Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Tiago Manuel do
Couto Pereira, com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não ocupado na Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, do mapa de pessoal do
Município, até 31 de dezembro de 2016, nos termos do permitido pela Lei do Orçamento do Estado para 2016.
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Deliberação Nº 143/2016
Celebração de Protocolo de Cooperação entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas e o Município de Espinho:
Presente a informação n.º 6215/2016 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 causa anexa, com a
qual concordou, deliberou, por unanimidade, ao abrigo do previsto na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de
30 de março, Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, Lei n.º 69/2015,
de 16 de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março), aprovar a participação do Município de Espinho neste projeto de interesse municipal em parceria com entidades da administração
central, tendo para tal aprovado a minuta em questão e deliberado, também por unanimidade, celebrar o presente protocolo
com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades
Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de acordo com os considerandos e termos nele fixados.
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Deliberação Nº 144/2016
Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a
integrar as Equipas de Intervenção Permanente:
Presente a informação n.º 6141/2016 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 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, participar e aprovar o
“Protocolo para o enquadramento de pessoal destinado a integrar as Equipas de Intervenção Permanente” entre a Câmara
Municipal, a Autoridade Nacional de Protecção Civil e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de
Espinho de acordo com os considerandos e termos nele fixados.
Deliberação Nº 145/2016
Incumprimento do pagamento da renda mensal por nove
meses consecutivos; Proposta para determinar a cessação da utilização do fogo:
Presente a informação n.º 6239/2016 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, com 3 votos a favor
dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, manifestar a intenção de determinar a Maria do Sameiro Gonçalves
a resolução do arrendamento apoiado e cessação do respetivo
direito de ocupação do fogo (sito na Avenida S. João de Deus,
Assembleia Municipal de Espinho
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n.º 2262, R/C Direito, 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 nove meses consecutivos.
Mais deliberou 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-lhes para tal um prazo nunca inferior a dez dias
úteis.
Deliberação Nº 146/2016
Doações ao Museu Municipal de Espinho:
Presente a informação n.º 6122/2016 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, aceitar as respetivas liberalidades das obras plásticas
doadas ao Museu Municipal de Espinho pelos artistas Paula
Bacelar, Maria Vilaça, Carmen dos Santos e Alberto Gallingani,
bem como uma camisa de pescador dos anos 60 do século XX,
doada pela espinhense Fátima Sousa, duas camisas de varina
e uns calções de criança, doados pela varina Idália Barros, reconhecendo o valor das obras artísticas e do acervo relacionado
com os trajes típicos das gentes do nosso mar.
Deliberação Nº 147/2016
ADCE - Pedido de ocupação da via pública:
Presente a informação n.º 6218/2016 da Divisão de Gestão de
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da ADCE – Associação
de Desenvolvimento do Concelho de Espinho para, no seguimento de um contacto recebido de uma empresa organizadora
de um congresso médico, ocupar a praça com piso em mármore
situada frente à entrada norte do Centro Multimeios, durante 3
dias do próximo mês de outubro, para montagem de uma tenda
para servir um jantar para cerca de 300 pessoas.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 15 de julho 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 trezentos e dezasseis mil e setenta e oito euros e dois
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezen-
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tos e setenta e seis mil, novecentos e noventa euros. DOCUMENTOS – Trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e
quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia
15 de julho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no
valor de vinte e oito milhões quinhentos e seis mil setecentos
e sessenta e um euros e um cêntimo, tendo sido efetuados
pagamentos até ao mesmo dia no valor de doze milhões novecentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e quarenta e seis
euros e noventa e cinco cêntimos.
Regimento de Engenharia n.º 3 – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Comandante do
Regimento de Engenharia n.º 3 a agradecer a colaboração pela
cedência das instalações desportivas visando a realização das
provas de natação e de corta-mato integrantes do campeonato desportivo militar de pentatlo entre 16 e 20 de maio de
2016.
Aprovação da delimitação da REN de Espinho
Portaria n.º185/2016 de 12 de Julho: A Câmara tomou conhecimento do ofício n.º 1196 de 14/07/2016 do Gabinete de Sua
Excelência A Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza a informar que foi publicado
no Diário da República, 1.ª série, nº 132, a Portaria n.º185/2016
de 12 de julho relativa a aprovação da delimitação da REN de
Espinho.
Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião de Câmara para o dia 12 de agosto, sendo a mesma pública e a única a realizar naquele mês.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de agosto 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
14.985.497
62,79%
3.596.323
43,30%
0
0,00%
18.581.820
57,76%

Paga
Execução
13.063.480
58,12%
3.590.612
37,03%
16.654.092
51,77%
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RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Reposições não abatidas no Pagamento
Alheia
Passivos Financeiros
Fundos Municipais
Outras Transferências
Total da Receita

Ago-15
Ago-16
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
9.483.000
9.429.928 10.023.872 10.051.989
4.231.138
4.231.138
4.416.178
4.416.178
1.005.470
1.006.733
1.040.707
1.031.482
1.014.325
984.160
983.909
1.016.343
331.609
331.609
276.298
276.298
2.815.303
2.810.503
3.097.696
3.082.398
0
0
166.050
166.050
76.851
30.111
42.785
95.675
6.286
5.508
0
0
11.016.008 10.818.112
8.526.045
8.529.830
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
3.762.831
3.762.831
3.788.920
3.788.920
5.753.176
5.555.281
3.737.125
3.740.910
20.499.007 20.248.040 18.549.917 18.581.820

Ago-15
Faturada
Paga
11.190.093 12.702.245
6.303.440
6.210.315
6.160.580
4.777.278
202.501
238.224
930.804
930.804
160.133
160.133
770.671
770.671
4.590.054
5.372.341
3.264.941
3.926.532
1.325.113
1.445.808
318.683
328.717
328.717
318.683
17.029.635 19.334.107

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

Ago-16
Faturada
Paga
11.014.603 12.767.485
6.106.424
6.217.865
6.402.585
4.782.815
125.365
147.035
921.493
906.443
149.625
134.574
771.868
771.868
2.546.899
2.765.089
1.422.781
1.293.117
1.253.783
1.342.308
118.580
161.421
118.580
161.421
14.601.576 16.600.438

Receita Cobrada 2016

Alheia
46%

Própria
54%

Despesa Paga 2016
1%
5%

17%

Encargos Funcionamento

77%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas
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DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Ago-15
Ago-16
29.076.472,28 26.864.877,75

1. Empréstimos
2. Outros Credores
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

13.605.332,04 12.215.335,28
15.471.140,24 14.649.542,47
6.019.076,86 3.969.245,82

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

1.500.000,00 1.000.000,00
3.331.155,51 1.478.239,06
1.942.927,91
591.118,06
143.047,23
163.481,37
1.097.616,67
92.463,45
0,00
44.930,62
0,00
0,00
102.633,08
631.176,18
1.187.921,35 1.491.006,76
109.611,18
103.215,10
67.877,75
69.577,75
929.919,03 1.191.372,10
80.513,39
126.841,81
0,00
0,00
35.095.549,14 30.834.123,57

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

Ago-15

Ago-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
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1.958.403,35 €

0,82%
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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

Ago-15

0
0
0
0
0

Ago-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
59

42

41

39

34
28

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

2

3

4

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

Pagamento

Tx. Ex.

3.460.516
3.395.236
3.395.236
65.281
65.281
11.425.897
2.302.145
1.074.749
1.227.397
0
51.137
0
51.137
8.728.645
0
2.134.944
2.295.800
1.664.987
1.345.465
1.287.449
343.970
171.491
172.479
0
3.521.702
0
2.497.565
274.867
274.867
0
0
540.560
12.812
527.748
208.712
426.128
0
299.770
126.358

1.899.077
1.854.077
1.854.077
45.000
45.000
5.366.404
858.584
374.523
484.061
0
3.677
0
3.677
4.329.791
0
395.163
1.454.691
1.058.532
822.709
598.695
174.352
92.123
82.229
0
1.814.978
0
1.417.837
0
0
0
0
277.443
5.200
272.243
119.698
181.130
0
113.315
67.815

54,88%
54,61%
54,61%
68,93%
68,93%
46,97%
37,29%
34,85%
39,44%
n.a.
7,19%
n.a.
7,19%
49,60%
n.a.
18,51%
63,36%
63,58%
61,15%
46,50%
50,69%
53,72%
47,67%
n.a.
51,54%
n.a.
56,77%
0,00%
0,00%
n.a.
n.a.
51,33%
40,59%
51,59%
57,35%
42,51%
n.a.
37,80%
53,67%

18.834.244

9.261.589

49,17%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
01 ABR. a 31 MAI.’16

Atendimento Municipal - AME

25

junho | julho | agosto
3620

3000
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4010

3500

3741

Atendimento Municipal - AME

4000
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4500

10%

5%

2500
2000

395
229

491
190

432
194

500

85%

476
296

106

1000

528
318

634

1500

0
Jun-15

Jul-15

Ago-15

Atendimento Geral

Jun-16

Urbanismo

Jul-16

Ago-16

Atendimento Geral

Urbanismo

Feiras e Mercados

Feiras e Mercados

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE
1169

1200
1000

12%

711

806

860

800
600

88%

191

66

67
315

197

271

105
328

400
200

junho | julho | agosto

0
Jun-15

Jul-15

Ago-15

Visitantes Nacionais

Jun-16

Jul-16

Ago-16

visitantes Estrangeiros
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Piscina Municipal de Espinho
10000
1057

1100
1000

305

272

Piscina Municipal de Espinho

1057

junho | julho | agosto

220

20%

100

10
0

0

0

0

0 0

1
Jun-15

Jul-15

Ago-15

Alunos Inscritos

Jun-16

Jul-16

80%

Ago-16

Acesso Regime Livre

Alunos Inscritos

Encerra para manutenção geral em julho e agosto.

Regime Livre

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

junho | julho | agosto
4455

4906

4797

4353

4636

4000

Balneário Marinho de Espinho

5266

5000

9%

3000

91%

479

555

302

694

523

1000

430

2000

0
Jun-15

Jul-15

Ago-15

N. utilizadores Piscina

Jun-16

Jul-16

Ago-16

N. utilizadores Balneoterapia

N. utilizadores Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

- Colaboração da instalação e respectivos funcionários nos eventos da divisão de desporto e outras
(Estátuas Vivas, Neon Run, Festival oito 24);
- Renovação dos protocolos existentes;
- Realização da festa da primavera dos seniores do concelho de Espinho, no salão nobre da piscina solário atlântico;
- Auditoria ao processo certificação.
- Alteração do horário de inverno para o horário de verão (encerramento aos domingos)
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Piscina Solário Atlântico
Nº de entradas
14000

10000

10239

12133

12000

7695

8000

4636

4000

5266

6000

2597

2000
0
Jun-15

Jul-15

Ago-15

Jun-16

Jul-16

Ago-16

N. Total de Acessos: 24 969

Aluguer de Equipamento

10%

27

41%
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192
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800

800

1000

400

49%

1249

1200

200

junho

julho
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0
Jun-16
Aluguer equipamentos

Jul-16

Ago-16

Pack Entrada + Espreguiçadeira

O pack entrada + espreguiçadeira foi introduzido neste verão,
revelando-se uma excelente aposta, permitindo uma maior rentabilidade do material em causa.
Lembramos que o material incluído neste item (espreguiçadeiras) não está contabilizado no ponto aluguer de equipamentos
(mesas e espreguiçadeiras). Este facto leva a que o aluguer de
equipamentos seja muito maior do que o apresentado.

Entidade de utilizadores
Público em geral, colectividades locais e fora do concelho, empresas locais e fora do concelho

Entidades não pagantes
Pontual mediante pedido às unidades CME com competência
para o efeito. Voucheurs oferecidos aos funcionários CME e alunos escola natação da piscina municipal de Espinho.

Atividades Realizadas
- Abertura oficial da Piscina Solário Atlântico (entrada grátis, música ao
vivo, exibição sincronizada SCE)
- Apoio com a cedência do salão nobre desta instalação ao Festival
FEST.
- Cedência do Salão Nobre para a festa de idosos organizada pela SASIS.
- Entrevistas e contratação do pessoal CEI para trabalhar na Solário
Atlântico.
- Apoio ao torneio de voleibol AMB com entradas para os atletas e empréstimo da piscina solário atlântico para a festa pool party AMB.
- Aluguer da piscina solário atlântico para filmagens de um spot publicitário da marca nestlé. Anuncio para ser exibido no mercado inglês,
permitindo assim a divulgação do nosso equipamento e o encaixe financeiro proveniente do aluguer.
- Apoio ao programa da RTP – Praias olímpicas.
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Nave Polivalente
N.º de horas de ocupação
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Horas de utilização
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Pavilhão Municipal N.G.
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Museu Municipal / FACE
Nº total de assitência nos eventos realizados

321

350
300

200

Ago-15

Exposições
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Teatro / Espetáculos
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Ocupação do espaço por eventos
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150

150

150
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0
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Visitas Guiadas

Workshops*

43%

* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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Biblioteca Municipal JMS
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Acesso Internet

Horas de Ocupação dos PC

Inscrições de leitores

Empréstimos

Reservas de documentos

Visitantes
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Pedidos Utilização Instalações

Participantes nas atitivades

Biblioteca Municipal JMS
junho | julho | agosto
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Empréstimos
Visitantes
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CULTURA

Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet,
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com
partilha de saberes, leituras e memórias.
Público-alvo: População adulta/ sénior – até 15 participantes
62 participantes

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, durante os meses
de verão, promoveu atividades de tempos livres, mediante a
disponibilidade de diversos recursos e em variados formatos.
Com a atividade “Biblioteca de verão”, muitas crianças puderam
explorar os recursos da Biblioteca, estimulando a área artística
e cultural. Foram igualmente proporcionados momentos de lazer e convívio, onde as crianças, através de jogos, se conheceram e viveram momentos interessantes durante as suas férias.

Exposição “Ponto a Ponto... se faz um conto!”

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

Aproveitando o jardim interior da Biblioteca, foram dinamizadas aulas de yoga, atraindo novos públicos para este espaço.
Nesse sentido, descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses
de junho, julho e agosto de 2016.

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Bebéteca “Letras e Chupetas”
Dia 04 de junho às 11h00
Dia 23 de julho às 11h00
Dia 20 de agosto às 11h00
Atividades de promoção da leitura para a primeira infância.
Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos mágicos com
o bebé e seus familiares.
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fazem destas sessões vivências importantes para o desenvolvimento do bebé.
Periodicidade: um sábado por mês
27 bebés e 54 acompanhantes

À Roda das Histórias
Dia 04 de junho às 15h30
Dia 23 de junho às 15h30
Dia 20 de agosto às 15h30
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
37 participantes

“Tricotar Histórias”
Dias 14 e 28 de junho às 15h00
Dias 12 e 26 de julho às 15h00
Dias 9 e 23 de agosto às 15h00

De 1 a 30 de junho
Exposição final dos trabalhos realizados na oficina de escrita
criativa, realizada semanalmente na biblioteca, com turmas do
1.º ciclo do ensino básico, no período letivo, de 2015 a 2016.
Constou ainda desta exposição a instalação da “Fábrica das Palavras”, construída no âmbito da atividade e que foi visitada e
explorada por todos.
150 visitantes

Visita Guiada à Universidade Sénior de Espinho
Dia 07 de junho às 15h00
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: alunos de todos os níveis de Ensino, durante o
período letivo (1 turma).
20 participantes

Lançamento do livro “Goulão desenha Espinho”
de Francisco Goulão
Dia 16 de junho às 18h00
90 participantes

Apresentação do livro “O Movimento Impróprio
do Mundo” de Sara F. Costa
Dia 18 de junho às 15h00
Dia 18 de junho, sábado, a Associação Cultural Extrapolar e a
Associação dos Amigos da Biblioteca Municipal José Marmelo
e Silva, com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, organizaram mais uma sessão do Ciclo Estourar a Caixa Antiga, uma
iniciativa mensal que tem como objetivos: o estímulo à reflexão; o fomento do diálogo e da participação; e a divulgação da
obra de autores contemporâneos, com especial atenção à sua
estética, ao seu pensamento e à forma como estes reescrevem
o mundo.
Nascida em Oliveira de Azeméis em 1987, Sara F. Costa estudou em São João da Madeira. Licenciou-se em Estudos Orientais e é Mestre em Estudos Interculturais: Português/Chinês
pela Universidade do
Minho e pela Universidade de Línguas Estrangeiras de Tianjin, China. Publicou até ao momento A Melancolia das Mãos e
Outros Rasgos (Prémio Literário Serra da Lousã, Pé de Página
editores); Uma Devastação Inteligente (Prémio Literário João
da Silva Correia; Atelier Editorial); O Sono Extenso (Prémio Literário João da Siva Correia, Âncora Editores).
Nesta sessão de junho, do Ciclo Estourar a Caixa Antiga, foi
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apresentado, por Carlos Vinagre, às 15h00, o mais recente livro de Sara F. Costa, O Movimento Impróprio do Mundo (Prémio
Literário João da Silva Correia, Âncora Editores), na sala polivalente da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva num clima
descontraído, informal e aberto, com a presença da autora e de
outros convidados que enriqueceram o encontro através da sua
multidisciplinar contribuição artística.
25 participantes

Cedência de instalações ao FEST
De 21 a 25 de junho
200 participantes

Yoga no jardim - Aulas de Yoga com Gonçalo Padrão
Dias 2, 9, 16, 23 e 30 de julho
Aos sábados, das 10h30 às 11h30
Donativo livre.
10 participantes

31

digressão por diversos espaços de Portugal como Museus, Galerias, Bibliotecas e espaços não convencionais.
Aquando de cada exposição acontece uma oficina dirigida pelo
artista plástico Monsenhor enVide neFelibata onde se exploram materiais e técnicas de expressão plástica inerentes a
esta forma de arte.
Monsenhor enVide neFelibata é um artista plástico ativo na
comunidade MailArt e ArtByMail desde 2009 e que possui de
momento uma coleção particular de cerca de 200 obras de diversas nacionalidades.
Este evento pretendeu incentivar jovens artistas a participar
num movimento internacional apresentando como contrapartida diversas regalias aos participantes.
100 visitantes

Lançamento do livro “O meu sentir” de Ester de
Sousa e Sá

Apresentação do livro “Cartas Reencontradas”
de Pedro Eiras

Dia 9 de julho às 15h00
A apresentação da obra esteve a cargo da Dr.ª Conceição Oliveira
10 participantes

Dia 2 de julho, às 15h00
50 participantes

Férias com a Cultura – biblioteca de verão

Conferência “Questões práticas sobre o
contencioso tributário”
Dia 7 de julho às 17h30
Organizado pela Delegação de Espinho da Ordem de Advogados
30 participantes

“desAMORes” uma exposição de Arte Postal e
de Arte por Correio
De 9 de julho a 27 de agosto
A Arte Postal conhecida como MailArt tem oficialmente nome
nos anos 50, todavia objetos artísticos do género já se realizavam no séc. XVIII. Com a massivação da WWW e das redes
sociais esta forma de arte perde alguns seguidores e ganha
outros. Surge também a e-mailart.
A organização internacional IUOMA – International Union of
Mail Artists surge pelas mãos de Ruud Janssen em 1988 e nasce um espaço online para a representar em 2008. Esta rede
conta atualmente com mais de 4000 utilizadores.
EXPOSIÇÃO
desAMORES encerrou uma série de projetos relacionados com
a temática AMOR criados pela estrutura Fértil Cultural.
As intenções desta “chamada” à Arte Postal foram, permitir aos
artistas a oportunidade de mostrar a sua arte em diversos locais de Portugal, e ainda divulgar os conceitos de arte postal
(mailart) e arte por correio (artbymail) seja através das várias
exposições, seja através da oficina que acontece aquando da
inauguração de cada uma delas. Os artistas foram convidados a participar enviando obras, para um endereço postal, que
correspondam ao tema “desAMORes”. Todas as obras foram
integradas na exposição, com o mesmo nome, que teve uma

Dias 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de julho
Das 14h30 às 16h30, às terças e quintas feiras
Várias crianças vieram passar a tarde à biblioteca, onde foram
confrontadas com os mais divertidos desafios: jogos, atividades de expressão plástica, dramatizações, danças com livros,
entre outros. Vieram divertir-se dando vida às histórias e seus
personagens!
Participação: gratuita, limitada a 10 participantes entre os 4 e
os 10 anos
64 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Dia 16 de julho às 11h00
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
“Rui Ramos, natural do Porto, Portugal é contador de histórias
orais, escritas e desenhadas, há mais de 4 anos.
Formador nas áreas da ilustração, escrita criativa e narração
oral.
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.
Custo: 2.50€ (por criança)
17 participantes
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Lançamento do livro “Lamentos de gentes e
seu rio: Lever – Guerra das Placas (1976-1985)
de Agostinho Pinho
Dia 16 de julho às 15h00
A apresentação da obra esteve a cargo da Doutora Fátima Guimarães.
35 participantes

Onda Poética
Dia 21 de julho às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música: Paulo Resende
40 participantes

Nesta oficina, foram criados objetos artísticos com o propósito
de serem remetidos aos participantes da exposição.
Algumas ferramentas e materiais foram disponibilizados aos
formandos, todavia todos os participantes foram aconselhados
a trazer o seu próprio material para aumentar a produtividade:
PARTICIPAÇÃO » gratuita | 10 crianças + 1 ou 2 acompanhantes
COORDENADA POR » Monsenhor enVide neFelibata
DIRIGIDA POR » Serviço Educativo dos Serviços de Cultura e
Museologia da C. M. de Espinho
11 crianças e 15 acompanhantes

PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA

Programa preventivo “Eu & os outros” –
Cedência de instalações à Divisão da Ação Social
Dias 25, 28 e 29 de julho
60 participantes

Sessão de Cinema – promovida pelo CINANIMA
Dia 30 de julho
12 participantes

O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimento cultural e preservação da memória coletiva da comunidade local através de duas exposições permanentes dedicadas
a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte
Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de exposições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao
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.

Férias com a Cultura – biblioteca de verão
Dias 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 de agosto
Das 14h30 às 16h30, às terças e quintas feiras
Várias crianças vieram passar a tarde à biblioteca, onde foram
confrontadas com os mais divertidos desafios: jogos, atividades de expressão plástica, dramatizações, danças com livros,
entre outros. Vieram divertir-se dando vida às histórias e seus
personagens!
Participação: gratuita, limitada a 10 participantes entre os 4 e
os 10 anos
66 participantes
“À Roda das Histórias” especial Festival 8/24
No âmbito do projeto “Fresquinho”
Dias 5 e 6 de agosto
Dia 5 de agosto – Tenda na praia da Baía às 11h00 e às 15h30
Dia 6 de agosto – loja no Mercado Municipal às 11h00 e às
15h30.
No âmbito do Festival oito20e4, a Biblioteca Municipal esteve
presente na praia da Baía e no Mercado Municipal com uma
mostra de livros e com sessões de “À Roda das Histórias”.
69 participantes

Oficina AMORfos
Dia 30 de agosto às 15h00
Nesta oficina foram explorados materiais e técnicas de expressão plástica comum à Arte Postal assim como foram transmitidas as informações importantes da regulamentação de envio
postal dos CTT no que respeita à Arte Postal.
Tivemos ainda tempo para uma visita guiada pela exposição.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
Junho a Agosto as exposições “Onda andas Rainha Santa que
o Sebastião nunca mais chega” e a arte naif de Maria Vilaça.
A pintura de Mário Vitória, um artista portador de uma perspicácia e de uma acutilante e mordaz capacidade crítica, é uma
viagem pela actualidade económica, política e social, numa
evocação ao drama dos refugiados. A pintura de Maria Vilaça,
um dos expoentes máximos da arte naif portuguesa retratou
cenas da vida do quotidiano.
Visitantes: 568

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Junho a Agosto realizaram-se no FACE
o concerto do Dia da Cidade pelo Coro dos Amigos da Música, o Congresso do Sindicato dos Pescadores, a homenagem
ao arrais José Nucha e à varina Isaura Costa, a Conferência de
Aeronáutica organizada pela Universidade de Espinho, a festa
de final de ano lectivo do jardim de infância Atchim, a reunião
do projecto Urbacte e a gala anual da Associação de Futebol
Popular do Concelho de Espinho.
Participantes: 584

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural produziu e organizou na Praça Dr. José Salvador o XX Encontro Internacional de Estátuas
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Vivas com a participação de 35 estátuas e de 15 estátuas no
“Luar de Estátuas”. Este ano foram convidados todos os premiados em anos anteriores. Assistiram ao evento cerca de oito
mil pessoas.
Público: 8.000 pessoas

Bandeira Azul
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As actividades da Bandeira Azul 2016, com o tema “30 anos,
30 critérios, Um Objectivo” foram um sucesso. A passagem
do Centro Azul para a praia Frente Azul exigiu da equipa de
trabalho uma readaptação e esforço maior de sensibilização e
conquista de novos públicos ao espaço! É uma praia com caraterísticas muito diferentes das anteriores em que o Centro
Azul esteve presente e com menos público. O mês de Julho ficou garantido pela presença assídua das escolas do concelho e
outras instituições. É um trabalho que se vai construindo e conquistando, mas com um feedback muito positivo por parte dos
mais recentes participantes e de constante procura dos que
já nos conheciam das outras praias. A Equipa deseja continuar
a contribuir para que esta praia, a famosa praia da bola nívea,
volte a adquirir o seu título de mítica praia de Espinho!
As actividades “Salpicos de História”, “Sussurros do Mar”, “Brigada em Acção – um mergulho no fundo do Mar!”, “Com os pés
na areia aprender … para depois bem ensinar!”, “Eco-oficinas
com os pés na areia e vista sobre o mar!”, “De acção em acção
exploramos esta lição! e ”Eco-Encontros à Beira-Mar” registaram uma participação de quatrocentos e sessenta participantes, entre crianças, monitores e acompanhantes. Nas dinâmicas livres do Centro Azul, que consistiram no empréstimo de
jogos, cantinho da leitura e cinema participaram quatrocentas
crianças e jovens.
Participantes: 860

SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
Para além de dinamizar actividades no Museu Municipal, Forum
de Arte e Cultura e Biblioteca Municipal, nomeadamente as exposições temporárias com visitas guiadas e actividades para
as escolas e as actividades “Ponto a Ponto … se faz um conto!”,
“A Hora dos Maiores”, “Visitas Guiadas à Bilioteca Municipal”,
“A História Local vai às Escolas”, e as “Férias com a Cultura”, o
Serviço Educativo dos SCM colaborou pela primeira vez com o
FEST – Novos Realizadores | Novo Cinema, na organização do
FESTinha, secção do FEST dedicada aos mais jovens, combinando educação, cinema, ciência, pensamento crítico e muita
diversão. As actividades realizaram-se na sala de cinema do
Casino de Espinho e na Alameda 8.
Participantes no FESTinha: 790

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Às atividades de gestão corrente, nomeadamente no que respeita ao atendimento, encaminhamento e acompanhamento
de situações diversas, os serviços continuaram a priorizar a
análise dos formulários de candidatura a habitação social.
Foi ainda prestado apoio à DOPL, no sentido de avaliar um pedido de isenção no pagamento de taxas, tendo em conta critérios de insuficiência económica.

HABITAÇÃO SOCIAL
Os serviços continuam a apostar no atendimento e acompanhamento de proximidade e na articulação interinstitucional,
visando a promoção do bem-estar das populações e com o intuito de encontrar soluções conjuntas e partilhadas, com vista
à resolução dos problemas com que se deparam.
No período em questão destaca-se o apoio prestado pelos serviços a uma ação de fiscalização realizada no dia 6 de julho
pela seção de águas da DSBA, no Complexo Habitacional da
Quinta, em Paramos, articulada com a PSP.
Foram realizadas três reuniões de moradores, em Silvalde, com
a colaboração do Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G
‘Espinho Vivo’ e da Obra Vicentina de Apoio aos Ciganos (OVAC)
e que visaram, entre outros aspetos, sensibilizar os moradores
para a pertinência da constituição de uma Comissão de Moradores.
No âmbito do Modelo de Gestão dos Atrasos e Incumprimentos no Pagamento de Rendas de Habitação Social dos fogos
propriedade do Município de Espinho, para além do acompanhamento regular aos moradores, tem sido reforçada a articulação interinstitucional, com contactos regulares com os técnicos de acompanhamento de Rendimentos Social de Inserção
e de Ação Social de cada território, através de atendimentos
e visitas domiciliárias conjuntas às famílias com histórico de
incumprimento.

ARTICULAÇÃO INTRAINSTITUCIONAL
Tendo em conta a intervenção de proximidade realizada junto
dos moradores dos diferentes complexos habitacionais de gestão municipal, os serviços vêm assumindo cada vez mais um
papel de mediadores entre os moradores e os outros serviços
da CME, nomeadamente no que respeita à DOM (sinalização de
anomalias diversas; prestação de informação pertinente) e à
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DSBA (pedidos de limpeza urbana; esclarecimento de dúvidas
sobre as tarifas especiais da água e saneamento).

COMISSÃO DE MORADORES DO COMPLEXO HABITACIONAL DA QUINTA DE PARAMOS
Para além das habituais reuniões da Comissão de Moradores
com o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS – 3G)
‘Espinho Vivo’, foi promovida uma reunião desta Comissão com
elementos de alguns serviços da CME, que visou pensar em
alternativas para os espaços destinados a jardins e canteiros
existentes no Complexo Habitacional da Quinta.

APOIO À INICIATIVA
“ACOLHIMENTO DE RECOLOCADOS”
No âmbito da iniciativa do Alto Comissariado para as Migrações
(ACM) “Acolhimento de Recolocados”, e na sequência do acolhimento por parte da Paróquia de Espinho de dois jovens da Eritreia, os serviços têm vindo a prestar todo o apoio necessário
ao processo de integração, nomeadamente no que respeita ao
acompanhamento a consultas de Medicina Familiar e a consultas de especialidade; apoio na gestão doméstica e articulação
com outras entidades.

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O
CHVNG/E

HORTAS COMUNITÁRIAS
As Hortas Comunitárias de Paramos continuam a merecer elogios por parte de todos os que as visitam, tendo sido promovida no dia 3 de agosto uma reunião entre os utilizadores dos
talhões e as técnicas da LIPOR, que para além de uma visita
às hortas, visou esclarecer duvidas dos utilizadores face aos
talhões, bem como reforçar a necessidade da realização de
formação por parte dos eventuais moradores com interesse na
utilização dos talhões que venham a ficar livres.

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
No âmbito do CLDS 3G ‘Espinho Vivo’ foram realizadas reuniões
nos diversos territórios para articulação interinstitucional das
atividades a desenvolver pelos Eixos II e III, bem como prestado apoio a algumas atividades desenvolvidas referindo-se, a
título de exemplo, o “Showcooking” realizado no Polo de Ação
Social da ADCE; e as ações “Bairro Brilha +” “Brigadas de Limpeza”, “Atelier de Recriação” e “Showcooking de Chocolate”,
realizadas no Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Local de Inserção de Espinho e nas reuniões do Grupo de Apoio
ao Plano Local de Saúde.

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
Foram realizadas as seguintes iniciativas:
- Festa de Verão Sénior, que decorreu no dia 19 de junho, no
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico e contou com a presença de cerca de trezentos e cinquenta seniores;
- Viagem Sénior a Praga - Republica Checa, que decorreu de 8
a 11 de julho, com um grupo de quarenta e dois participantes;
- Viagem Sénior a Piódão, Inatel, que decorreu de 24 a 29 de
julho, com um grupo de vinte e dois participantes;
Os serviços participaram ainda na comemoração do Dia Metropolitano dos Avós que se realizou na tarde do dia 26 de julho,
no Pavilhão das Travessas em S. João da Madeira, com a participação de duzentos e setenta avós, vinte dos quais do Centro
Social de Paramos e dezoito da Associação de Socorros Mútuos
S. Francisco de Assis de Anta.

No período em análise o projeto registou quinhentas e vinte
utilizações.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA NO MUNICÍPIO DE ESPINHO
O terceiro Programa Psicoeducativo para Cuidadores Informais
de Pessoas com Demência, no âmbito do projeto Cuidar de
Quem Cuida, terminou no passado dia 22 de junho, tendo mais
uma vez sido avaliado como uma ação de grande relevância por
parte dos cuidadores que integraram o grupo.

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
Os serviços asseguram presença nas seguintes iniciativas:
- Seminário de comemoração do 40º aniversário da Cerciespinho “Percursos de Mudança”, que decorreu no dia 3 de junho,
no Centro Multimeios de Espinho;
- Encontro “Boas Práticas de Igualdade no âmbito da Responsabilidade Social nas Organizações”, promovido pela Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis, no passado dia 21 de junho;
- III Fórum Empreendedorismo Social AMP 2020, promovido
pela Área Metropolitana do Porto, no dia 29 de junho;
- Conferência “A promoção da Dignidade no Idoso”, promovida
pela Santa Casa da Misericórdia de Espinho, no dia 9 de julho;
- Reunião técnica da Ação de Formação “Roteiro Formativo
Valor + Sénior”, promovida pela Área Metropolitana do Porto,
que decorreu no dia 14 de julho, na Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade do Porto;
- Ação de Formação no âmbito do Programa Preventivo “Eu e
os Outros”, dinamizada pelo Centro de Respostas Integradas do
Porto Central e direcionada para um conjunto de professores
das escolas do concelho, que decorreu nos dias 25, 28 e 29 de
julho, na Biblioteca Municipal de Espinho.
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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Na sequência da auditoria externa ao processo “Ação Social”
realizada no dia 6 de junho, os serviços asseguram presença
numa reunião de trabalho realizada no dia 20 de junho que
visou definir os procedimentos a seguir para a implementação
do questionário de satisfação do cliente/munícipe.

OUTRAS ATIVIDADES
Foi realizada a avaliação das duas estagiárias do Curso de Marketing da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida,
que estiveram a realizar estágio nos serviços, juntamente com
o professor/orientador da escola.

PROGRAMA REDE SOCIAL
Foram realizadas diversas diligências com vista à elaboração
do “Protocolo de parceria para a implementação do Núcleo de
Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho”.
Para além das reuniões do Núcleo Executivo da Rede Social, no
dia 15 de julho teve lugar uma reunião ordinária do Conselho
Local de Ação Social de Espinho.
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

de Espinho, recebeu de cerca de 480 pessoas, contemplando
várias gerações, desde os bebés aos mais idosos, teve como
foco principal a angariação de fundos para a compra da viatura. Paralelamente teve como objetivo divulgar de uma forma
sistémica e integrada as diferentes áreas de intervenção de
atuação da Instituição.

Campeonato Regional de Conjuntos AGN/ AAE –
Ginástica Rítmica
18 junho de 2016
Decorrei no passado no dia 18 de Junho de 2016, mais um Campeonato Distrital de Conjuntos realizada na Nave de Espinho.
Foi uma coorganização da AGN com a Associação Académica de
Espinho e teve presentes cento e oito ginastas dos cinco clubes que apresentaram ginastas a concurso - Associação Académica de Espinho, Boavista Futebol Clube, Escola Gímnica de
Aveiro, Ginásio Clube da Maia e Ginásio Clube de Santo Tirso.

Exames Nacionais APAM Viet Vo Dao
25 junho de 2016
A organização esteve a cargo de Associação Portuguesa de Artes Marciais Viet Vo Dao. Esta iniciativa contou com a participação de 67 praticantes, sendo 25 adultos e 42 Infantis e Juvenis
Outros dados que entendam relevantes, os exames realizaram-se no sábado, de manhã com praticantes adultos e à tarde com
os restantes, tendo preenchido o Horário das 10h00 às 14H00
e à tarde das 15 H00 às 20H00.

Academia Maia/Brenha

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

NAVE POLIVALENTE
Final de Ano Agrupamento Escolas Dr. Manuel
Laranjeira
3 junho de 2016
A Nave Polivalente de Espinho recebeu a Festa de final de ano
do agrupamento de Escolas Manuel Laranjeira. Esta iniciativa
contou com milhares de alunos e respetivos familiares que terminaram o ano letivo da melhor forma.

Espetáculo musical - Avô Cantigas - O pópó do
papá
12 junho de 2016
O espetáculo musical Avô Cantigas - O pópó do pápá promovido
pelo Centro Social de Paramos, foi uma das várias iniciativas
integradas na Campanha “Dê Movimento à Saúde Pública” que
tem como objetivo angariar fundos a favor da compra de uma
viatura para a resposta social SMACTE (Serviço Móvel de Apoio
à Comunidade).
Esta iniciativa, que contou com o apoio da Câmara Municipal

De 27 de junho a 2 de julho
A ACADEMIA MAIA BRENHA (AMB) realizou entre os dias 27 de
Junho e 2 de Julho de 2016, a V Edição do Torneio Internacional “AMB VOLLEYBALL CUP”, na Cidade de Espinho. Este evento conseguiu trazer mais de 2.500 atletas, 250 treinadores e
200 voluntários, aos quais se juntaram 50 membros do “Staff”,
num total aproximado de 3.000 participantes, que encheram
uma vez mais de alegria, cor e animação, a nossa Cidade. Estes
participantes vieram de vários continentes, sendo de destacar
equipas do Canadá, Brasil, Letónia e Angola, para além das já
tradicionais equipas espanholas e portuguesas (em ambos os
casos, do Continente e respetivos arquipélagos). Num número
superior a 1.000 jogos, distribuídos por todos os escalões de
formação de voleibol (desde os Minis aos Sub-23) e realizados em mais de 30 campos de voleibol que foram criados em
4 espaços do Concelho – Nave Desportiva de Espinho, Pavilhão
Desportivo de Anta, Pavilhão da A.A.E. e Complexo de Ténis
(APAM), esta semana desportiva foi o corolário de um intenso
ano de trabalho que se iniciou logo após a 4ª edição realizada
em 2015. Uma vez mais, alguns dos “pontos altos” do Torneio
foram a Cerimónia de Abertura, o “All-Star Game”, a Festa Final realizada na Piscina Solário Atlântico (“Pool-Party”) e ainda
o “Mini-Estádio AMB”, onde cerca de 1.500 pessoas puderam
assistir à transmissão da vitória de Portugal sobre a Polónia,
referente ao Euro-2016.
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Foi uma semana de intensa prática desportiva, mas onde não
deixou de imperar igualmente a diversão, a boa disposição e o
espírito desportivo e de camaradagem, elementos fundamentais para o sucesso do Torneio.
Está já a ser preparada a 6ª edição, que pretendemos realizar
em 2017, tendo já recebido contactos de habituais e novos
Clubes, demonstrando um forte interesse em estar presentes.

FBCyL
6 a 31 julho de 2016
Decorreu entre os dias 6 e 31 de julho o habitual estágio da
seleção espanhola de basquetebol de Castela e Leão. Este encontro contou com mais de duas centenas de jovens basquetebolistas divididos em três turnos.

Torneio Ténis de Mesa - ADCE/CATME
8 julho de 2016
O Torneio de Ténis de Mesa Inter-Instituições, realizado no dia
8 de julho de 2016, na Nave Polivalente de Espinho, contou
com 34 inscritos, dos 3 Centros Comunitários de Espinho (Centro Comunitário “Espinho Mar-Espinho Terra da ADCE”, Centro
Comunitário “Espinho Vivo” do Centro Social de Paramos e
Centro Comunitário da Ponte de Anta, da Cerciespinho), todos
jovens entre os 10 e os 18 anos.Tratou-se de uma organização
da ADCE, integrada no plano “Férias Divertidas - Verão em Férias 2016” do Centro Comunitário “Espinho Mar-Espinho Terra”,
com a colaboração do Clube de Amigos de Ténis de Mesa de
Espinho (disponibilizando o material necessário para a prática da modalidade). Este evento teve como principais objetivos
a promoção de um maior estreitamento de laços de amizade,
intercâmbio entre crianças/jovens e técnicos das diferentes
instituições participantes, contribuindo para a criação de hábitos de vida saudáveis através da participação em atividades
desportivas.
A classificação final foi atribuída a equipas de 2 elementos,
consoante a pontuação individual atingida por cada um. Aproveitamos para transmitir também a classificação final, com as 3
primeiras equipas, a quem foram atribuídos prémios:
1º classificado - Centro Social de Paramos A
Cláudio Leite
Diogo Barbosa
2º classificado - Centro Social de Paramos E
Bruno Leite
Valter Gomes
3º classificado - Centro Com. Ponte Anta 5
Daniel Belinha
Igor Caetano

2º Estágio de Esgrima (Florete) Espinho 2016
15 a 19 agosto de 2016

Entre os dias 15 e 19 de agosto, realizou-se na Nave Polivalente de Espinho o 2º Estágio de Esgrima (Florete) com organização da Novasemente Grupo Desportivo em parceria com o
Prof. Raul Cabral. Este estágio teve como principais objetivos a
planificação da próxima época desportiva, com maior foco na
preparação física e técnica. O estágio foi aberto a jovens esgrimistas de ambos os sexos entre os 12 e os 16 anos (escalões
de infantis, iniciados e cadetes), com pelo menos, dois anos de
prática de esgrima, nacionais e estrangeiros. Nesta segunda
edição do Estágio Internacional de Espinho participaram 18 jovens esgrimistas em representação de dois países, Portugal e
França e sete clubes.
O estágio foi lecionado pelos Mestres de Armas Raul Cabral
(Portugal), Theodora Fosse (França) e Pascal Daize (França),
coadjuvados na organização pelo Ricardo Gouveia e pela Vera
Oliveira, ambos da Novasemente Grupo Desportivo.

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
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
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Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 4 jogos
Futsal - 3 jogos
Voleibol - 6 jogos
Ténis de Mesa - 0 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
Curso Internacional de Karaté Artes Tradicionais Japonesas
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Dias 17, 18 e 19 de junho de 2016
“Decorreu de 17 a 19 de Junho no Pavilhão Napoleão Guerra,
em Anta, com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, mais um
Curso Internacional de Karaté da linha Shotokan Ryu Kase Ha.
Este curso tem organização anual, sendo esta da responsabilidade do Instituto Português de Artes Tradicionais Japonesas,
secção de Karaté, e tem um propósito formativo dirigido a Instrutores e Praticantes de todas as idades.
Tal como em anos anteriores, o curso deste ano contou com
a orientação do Sensei (Mestre) Dirk Heene, 8º Dan, membro
mais graduado da Shihankai (Direção Técnica) da KSKA, Academia Internacional de Instrutores de Karaté da linha Shotokan
Ryu Kase Ha. Contou, também, com a presença de cerca de 100
Instrutores e Praticantes vindos dos mais variados cantos de
Portugal assim como da Europa.
Foi motivo de muita satisfação e orgulho para a organização o
sentimento positivo que se sentiu, antes, durante e depois do
curso vindo de todos os presentes, assim como dos familiares
dos mesmos que assistiram ao curso, quer relativo ao curso
propriamente dito quer relativo às instalações onde decorreu
o mesmo, tendo sido da maior importância a colaboração da
Câmara Municipal de Espinho”.

nadores; no ano passado foram 21 atletas e 2 treinadores.
Neste estagio foram realizados treinos tri-diários num total de
60 horas de intensa atividade. No dia 10/Agosto fizemos uma
tarde de repouso em visita a Alameda, Praia e Piscina Solário
Atlântico.

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 - 0 jogos
Futsal - 0 jogos
Voleibol - 0 jogos

TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Academia Maia/Brenha
De 27 de junho a 2 de julho

ESPINHO SURF DESTINATION 2016

Campeonatos Regionais de seniores e equipas
mistas - Badminton
Dias 9 e 10 de julho de 2016
Decorreram nos dias 9 e 10 de julho as competições regionais
de seniores e equipas mistas no escalão sénior de badmínton
cuja organização esteve a cargo da ARBA.

III Estágio Internacional de Badmínton NGD
07 a 14 agosto de 2016
O Pavilhão Napoleão Guerra recebeu o III Estagio Internacional
de Badminton cuja organização esteve a cargo da NGD, com o
Treinador Pedro Gomes um dos mais conceituados treinadores
Nacionais, tendo também contado com a presença de 30 atletas Nacionais e internacionais.
Pela primeira vez este estágio contou com representantes da
Madeira, 9 atletas e uma Treinadora Yule Goncalves, e 4 trei-

Pelo terceiro ano consecutivo, Espinho foi palco de um evento
à escala internacional. O Espinho Surf Destination regressou
em 2016 e, desta vez, com um formato mais alargado. Foi mais
de um mês de ação numa das melhores ondas do Norte, entre
maio e junho, que culminou como habitualmente com a etapa
do Pro Junior europeu da WSL.
A terceira etapa europeia do circuito mundial de surf júnior da
WSL (World Surf League) - Junior Pro Espinho que se realizou
na Praia da Baía, foi ganha no setor feminino pela portuguesa
Teresa Bonvalot, de 16 anos e no setor masculino pelo basco
Lander Davila, de 18 anos.
Em ondas de meio metro, mexidas pela nortada típica do verão
Teresa e Lander foram os surfistas que melhor se adaptaram
às constantes alterações das ondas, levando a melhor sobre a
forte concorrência.
Esta aposta reforçada vai ao encontro da ideia inicial criada
pelo Espinho Surf Destination de potenciar a cidade como des-
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tino turístico cada vez mais privilegiado para a prática de atividades e desportos ligados ao mar, potenciando a economia
local.
O Espinho Surf Destination 2016 foi uma organização da GPDESIGN Brand Communication e do Surf Atitude Clube, tendo
como promotor a Câmara Municipal de Espinho, contando com
o apoio do PraiaGolfe Hotel, Castros, Refer, CP, SuperBock e
Vitalis, e tendo como media partners a RTP, FUEL TV, SURFPortugal, Vert, ONFIRE e Surftotal.

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A Divisão de Educação e Juventude continuou a trabalhar no
processo para certificação de qualidade.
Neste sentido, no período em análise, foram realizadas várias
reuniões de trabalho, bem como, produzida diversa documentação no âmbito da implementação deste sistema.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE DO PORTO E O MUNICÍPIO DE ESPINHO NA ÁREA DA PROMOÇÃO DA EMPREGABILIDADE JOVEM
O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira,
assinou no edifício da reitoria da Universidade do Porto no dia
20 de junho, um protocolo de colaboração com a Universidade
do Porto, juntamente com mais quatro municípios, no sentido
de estreitar laços entre as empresas e os estudantes.
Trata-se de uma parceria com vista ao desenvolvimento de
atividades conjuntas em benefício da sensibilização do mundo
académico para a importância da empregabilidade.
A Universidade do Porto pretende, através deste protocolo, dar
resposta ao imperativo de contribuir para a satisfação das necessidades das empresas em receber jovens profissionais com
determinadas competências, proporcionando-lhes opções de
formação e experiências académicas completas.
Pretende-se, assim, preparar estes jovens para uma melhor integração futura em empresas que crescentemente procuram
profissionais dotados de um conjunto alargado de competências e que deles esperam um contributo forte para o desenvolvimento sustentável das organizações.

UNIVERSIDADE JÚNIOR
A Universidade do Porto, através do programa Universidade
Júnior, abriu mais uma vez as suas portas, no Verão de 2016,
a estudantes do ensino básico (2.º e 3.º ciclos) e secundário

(exceto 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.
A Câmara Municipal de Espinho, consciente de que esta iniciativa é mais um elemento distintivo da atenção que este município atribui às políticas de educação e juventude, associou-se
ao programa apoiando os participantes residentes e/ou estudantes no concelho de Espinho.
O apoio concedido pelo Município de Espinho concretizou-se
de duas formas:
• Atribuição de bolsas a 24 jovens residentes no concelho e
oriundos de famílias economicamente mais desfavorecidas
(designados pelas Escolas Secundárias e E.B.2/3);
• Disponibilização de transporte a cerca de 110 alunos residentes e/ou estudantes no concelho, inscritos neste programa.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
O Municipio de Espinho levou a cabo as comemorações do Dia
Mundial da Criança para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo no
dia 01 de junho.
Muita música, jogos, coreografias e brincadeiras nos insufláveis, sob o controlo de técnicos especializados e dos respetivos
professores acompanhantes, entre outras atividades fizeram
as delícias de milhares de crianças, durante todo o dia, na Praça
Dr. José de Oliveira Salvador e no Parque João de Deus.
Estas comemorações contaram com a presença de 1.823 alunos, professores, coordenadores das escolas, elementos das direções dos agrupamentos de escolas e funcionários da Divisão
de Educação e Juventude.

JOGOS DE PRAIA ESCOLAR | DESPORTO ESCOLAR DE ENTRE DOURO E VOUGA
A Coordenação Local de Desporto Escolar de Entre Douro e
Vouga, à imagem de anos anteriores, organizou, no dia 01 de
junho, entre as 9:00 e as 17:00, na praia Marbelo – Espinho,
os Jogos de Praia de Desporto Escolar nos quais participaram
cerca de 630 alunos.
Tal como nas edições anteriores, a Câmara Municipal de Espinho colaborou nos seguintes aspetos:
• Autorização para realização dos jogos na praia e espaço circundante;
• Cedência e limpeza dos WC´s públicos;
• Ligação dos chuveiros na praia;
• Limpeza do areal;
• Limpeza da área circundante;
•
Reforço do número de contentores de lixo na área;
• Ligação de corrente elétrica
• Disponibilização de algumas valências das instalações da piscina;
• Apoio logístico diverso.
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE SILVALDE
A Escola Básica de Silvalde foi inaugurada no dia 16 de junho,
com a presença do Exmo. Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Perante cerca de duas centenas de pessoas, entre as quais professores, crianças, habitantes da freguesia e outros convidados, Marcelo Rebelo de Sousa e Joaquim Pinto Moreira inauguraram a escola que já está em funcionamento desde setembro
de 2015, em resultado de um investimento na ordem dos 3,5
milhões de euros.
A Escola Básica de Silvalde veio substituir as escolas básicas
do Calvário, da Marinha e da Quinta da Seara. É a conclusão
do plano de investimentos da autarquia no que se refere à
construção de raiz de novos estabelecimentos de ensino no
concelho.

ENCONTRO INTERCONCELHIO DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES
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Nos dias 04 e 05 de julho decorreu em Arouca o Encontro Interconcelhio de Bibliotecas Escolares, com o tema “LER a PAISAGEM: outros olhares para as bibliotecas”, este ano no âmbito
das comemorações dos 20 anos da Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação.
O município colaborou com a iniciativa, nomeadamente com
a presença do Dr. Vicente Pinto, vereador da educação, como
orador num dos painéis apresentando as bibliotecas escolares
e municipal do concelho.
A Divisão de Educação e Juventude, juntamente com os serviços de comunicação da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, produziram suportes de informação para a
participação no evento.

tabilização do meio.

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS
FÉRIAS DE VERÃO 2016
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Escola Básica de Paramos
N.º Alunos Pré-Escolar: 15
N.º Alunos 1.º Ciclo: 9
Escola EB1/JI Espinho 2
N.º Alunos Pré-Escolar: 50
N.º Alunos 1.º Ciclo: 60
Escola Básica de Silvalde
N.º Alunos Pré-Escolar: 20
N.º Alunos 1.º Ciclo: 8
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Escola Básica de Anta
N.º Alunos Pré-Escolar: 38
N.º Alunos 1.º Ciclo: 28
Escola EB1/JI Espinho 3
N.º Alunos Pré-Escolar: 42
N.º Alunos 1.º Ciclo: 38
JI Guetim
N.º Alunos Pré-Escolar: 25
TOTAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
N.º Alunos Pré-Escolar: 190
N.º Alunos 1.º Ciclo: 143

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o
município de Espinho promoveu, de 04 a 29 de julho, um plano
de atividades para todas as crianças do pré-escolar e do 1.º
ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 190 crianças do pré-escolar
(AAAF) e 143 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Este plano incluiu idas à praia, à piscina e disponibilização de
transporte às escolas.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal
objetivo proporcionar às crianças experiências lúdicas diferenciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curricular
letivo e que sejam, essencialmente, fonte de prazer e de bem-estar.
Procura-se, igualmente, favorecer uma relação entre a família,
a escola e a comunidade no sentido de uma valorização e ren-

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:
Licenciamento Zero
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Estabelecimento: 17
Rest. E Beb. Não Sedentário: 3
Ocupação da via pública: 46

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Alojamento Local: 9
REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 112
PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 77

Municipal de Espinho dar-se-á continuidade à proposta do Plano de Pormenor da Orla Litoral Sul de Espinho. Encontram-se
em curso a elaboração de cadastros para elaboração de unidades de execução.

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 92
REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 285
DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 140
N. DE OFÍCIOS: 286
Atendimentos: 91

PROJETOS METROPOLITANOS / EUROPEUS
Foi apresentado no dia 28 de julho a 1.ª Fase do projeto piloto do SIG Metropolitano realizado pelos 17 municípios da Área
Metropolitana do Porto, onde os Serviços de Planeamento Estratégico integraram o grupo de trabalho; Participação no Projeto Europeu – Maps – Urbact.

Obras Particulares: 195
N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 70
AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 67
OUTROS
Elaboração e preenchimento de fichas de caracterização de
edifícios

PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL
Foi publicada em Diário da Republica, 1.º série – n.º 132, no dia
12 de julho, através da Portaria n.º 198/2016, a Delimitação da
Reserva Ecológica Nacional (REN), aprovada pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 39/96 de 15 de abril.
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)
Após a realização da Discussão Publica do Plano foram elaboradas todas as respostas às participações apresentadas e
seguiu-se a elaboração do Relatório de Ponderação; Foi concluído o Programa de Execução, o Plano de Financiamento e os
Indicadores de Monotorização do Plano; Elaborou-se a Declaração Ambiental do PDME; Enviou-se a Proposta Final do Plano
à CCDR-N; Remeteu-se o Plano a Reunião de Câmara Pública,
para conhecimento e aprovação da Assembleia Municipal; Realizaram-se sessões de esclarecimento junto da Assembleia Municipal para apresentação detalhada do PDME; Elaboraram-se
todos os documentos para envio à Direção Geral do Território
para deposito e Publicação em Diário da Republica.
PLANOS DE PORMENOR E UNIDADES DE EXECUÇÃO
Com a aprovação da delimitação da Reserva Ecológica Nacional
do concelho de Espinho e com a publicação do Plano Diretor

PROJETOS / AÇÕES INTER-DIVISÕES
Participação nos conteúdos de candidaturas ao Portugal 2020
(SPE/DGAFT); Encontra-se em curso a definição dos objetivos
estratégicos para as áreas de reabilitação urbana (ARU) e das
operações de reabilitação urbana (SPE/DOPL/DGAFT); Foram
elaborados e validados os conteúdos que irão ser publicados
brevemente na edição em livro sobre “50 Espaços Verdes em
perigo e a preservar na AMP” da iniciativa da Associação Campo Aberto -Associação de Defesa do Ambiente (SPE/DSBA/DC);
Em curso, outros projetos de Hortas Comunitárias (SPE/DASIS/
DOM/DSBA); Foram elaborados os projetos e executadas as Rotundas e Espaços Verdes da Rua 19, Rua 33 e Variante à Rua
19 (SPE/DSBA); Disponibilização de elementos digitais solicitados pelo AME (SPE/AME). Atualização sistemática das bases
de dados existentes no Sistema de Informação Geográfica dos
interlocutores de cada unidade orgânica – 1.º fase(SPE/DOPL/
DGAFT/DSBA).
SOLICITAÇÕES DE ENTIDADES EXTERNAS
Encontram-se em curso os trabalhos de georreferenciação e
análise dos terrenos do Prédio Militar 003/Espinho do Ministério da Defesa Nacional; Em avaliação a proposta da REFER para
a “ Supressão de passagens de nível no concelho de Espinho”.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
Elaboração de um GEOPORTAL para acesso dos serviços internos. Encontra-se em curso um para acesso do munícipe; Atualização da informação disponível no portal da CME http://portal.
cm-espinho.pt/pt/servicos-online/urbanismo/planeamento-estrategico/; Georreferenciação e elaboração de base de dados
de informação cadastral; Monitorização, apoio técnico e validação do trabalho realizado pelas interlocutores das outras
unidades orgânicas.
OUTROS TRABALHOS / AÇÕES
Encontram-se em curso os trabalhos de certificação dos serviços de acordo com a norma da qualidade ISO 9001:2008; Atendimento e apoio a empresários, investidores e munícipes.
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
PRESENÇAS
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- Presença nas “Comemorações do Dia Mundial da Criança”, no
Parque João de Deus;
- Presença no jantar dos Peregrinos da Senhora da Ajuda;
- Presença na abertura do “VII Torneio Inter Freguesias”, no
Complexo Desportivo de Anta;
- Presença na 1ª Gala do Futebol Aveirense - AFA, realizada
em São João Madeira;
- Presença no Lugar de Estátuas;
- Presença no Encontro Internacional de Estátuas Vivas;
Presença na “Funzone Solverde” no jogo de “Portugal X Islândia”, na Alameda 8;
- Presença no espétaculo de dança “Do you remenber”, da
MTV Dance Kids, no Centro Multimeios;
- Presença no Baile de Verão dos seniores, que decorreu na
Piscina Solário Atlântico;
- Presença no “Hastear das Bandeiras Azuis” nas Praias do
Concelho de Espinho;
- Presença na abertura oficial do “12º Festival de CinemaFest”, no Centro Multimeios de Espinho;
- Presença no almoço com Embaixador dos Estados Unidos da
América em Portugal, Robert A. Sherman., no âmbito do “12º
Festival de Cinema Fest”;
- Presença no “Jantar de Encerramento do ano letivo da Universidade Sénior”;
- Presença no “57º Sarau de Ginástica da Académica de Espinho”, que decorreu no Pavilhão Jerónimo Reis;
- Presença no concerto de Abertura do “42º Festival Internacional de Música de Espinho - FIME, no Auditório da Academia
de Música de Espinho;
- Presença na “Eucaristia de São João de Paramos”, na Praia
de Paramos;
- Presença no 46º Circuito Internacional de Vila Real.
- Presença na “Cerimónia de Abertura do AMB”, na Nave Polivalente de Espinho;

- Presença na “Eucaristia Jubilar”, na Igreja Matriz de Espinho;
- Presença na Conferência “ A Importância do setor Aeronáutica na atualidade”, realizado no FACE-Fórum de Arte e Cultura
de Espinho;
- Presença no “Desfile das Rusgas de São Pedro”, no Largo da
Câmara Municipal de Espinho;
- Presença no Jogo “All-Star” – AMB, realizado na Nave Polivalente de Espinho;
- Presença na “Eucaristia das Festas de São Pedro”, na Capela
de São Pedro;
- Presença na “Procissão Solene”, das Festas de São Pedro;
- Presença no jantar de abertura “Vinho Verde Wine Fest” na
Alfândega do Porto;
- Presença no jantar de “Aniversário do CCD”, no Restaurante
Luso Venezolano;
- Presença no “13.º Aniversário de Elevação de Silvalde a Vila,
na sala da Assembleia de Freguesia, da Junta de Silvalde;
- Presença no almoço comemorativo do “79.º aniversário da
Santa Casa da Misericórdia”;		
- Presença na Festa de final de Ano e no 36.º Aniversario do
Centro Social de Paramos;
- Presença na “Gala de entrega prémios do Futebol Popular”,
que decorreu no FACE – Fórum de Arte;
- Presença no jantar no âmbito do Festival Internacional de
Folclore de Silvalde, na Escola da Seara;
- Presença na Visita ao Bairro da Ponte de Anta;
- Presença na Assinatura do Protocolo para criação de uma EIP
(Equipa de Intervenção Permanente), nos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho;
- Presença no “Festival Internacional de Folclore”, no Largo
Câmara da Câmara Municipal de Espinho;

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 | agosto de 2016

ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença na sessão solene do “Festival Internacional de Folclore, no Salão Nobre Câmara Municipal de Espinho;
- Presença na abertura do Festival Oito24, na Performance
“Passagem”, no Parque João de Deus;
- Presença no “Desfile do Pescador”, no âmbito das Festa de
Nossa Senhora do Mar, no Largo Câmara Municipal de Espinho;
- Presença na abertura oficial da Festa das Coleticvidades, em
Paramos;
- Presença no Festival Oito24, na Cidade de Espinho;
- Presença na “Missa Nova” do Padre Dinis, na Igreja Matriz de
Espinho;
- Presença na “Missa Solene “ das “Festas Santo Estevão de
Guetim e Senhora da Guia, em Guetim;
- Presença na Procissão da Nossa Senhora do Mar, em Silvalde;
- Presença no “40 Aniversário dos Leões Bairristas”, na sede
dos Leões Bairristas em Silvalde;
- Presença na Procissão da Festa da Nossa Senhora do Calvário, em Silvalde;

REPRESENTAÇÕES
- Representação na entrega de prémios “DGESTE-DSRN - CLDE
EDV”, na Praia Marbelo;
- Representação na sessão de abertura do seminário “Percursos de Mudanças”, que decorreu no Centro Multimeios;
- Representação na final da “Taça Cidade de Espinho - Rio
Largo / G.D. Outeiros”, realizada no Complexo Desportivo de
Paramos;
- Representação nas “Comemorações do X Aniversário da Associação dos Antigos alunos da Tourada”, na Capela da Nossa
Senhora da Ajuda;
- Representação na final da “Taça Distrital de Aveiro Feminina
e Masculina”, no Estádio Municipal de Aveiro;
- Representação no “19º Aniversário da Casa do Benfica de
Espinho”, no Auditório do Casino;
- Representação nas Comemorações do X Aniversário da Associação dos Antigos alunos da Tourada”, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho;
- Representação no “1º Aniversário Kitchen in”, na Rua 20.;
- Representação na “Mostra de trabalhos do programa Crianças Prime1rº”, no âmbito do Cinanima, realizada no Centro
Multimeios de Espinho;
- Representação na “Cerimónia de abertura da Funzone Solverde”, realizada na Alameda 8;
- Representação na entrega de prémios no “41º Aniversário
do Grupo Desportivo da Idanha”, realizado no Complexo Desportivo da Idanha;
- Representação na entrega de prémios no “41º Aniversário do
Grupo Desportivo da Idanha”, realizado no Restaurante Seara;
- Representação “41º Aniversário do Grupo Desportivo da Idanha”, na Capela da Idanha;
- Representação na inauguração da “Feira do Livro”, na Alameda 8;
- Representação no “Ciclo Estourar a Caixa Antiga de regresso
a Espinho”, realizado na Biblioteca Mun. José Marmelo e Silva;
- Representação na inauguração da exposição “ Onde Andas
Rainha Santa que o Sebastião Nunca Mais Chega”, de Mário
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Vitória, no Museu Municipal de Espinho;
- Representação no espetáculo “40º Aniversário Nascente”,
realizado no Auditório da Academia de Música;
- Representação na Gala de Solidária da “Casa do Porto”, que
decorreu no Auditório da Junta Freguesia de Espinho;
- Representação na entrega de prémios, no âmbito do “Espinho Surf Destination”, na Praia de Espinho;
- Representação na “Noite de S. João” na sede do Rancho dos
Altos Céus;
- Representação na receção oficial do “Espinho Surf Destination 2016”, na Praia da Rua 23;
- Representação no espetáculo “Momentos de S. João”, que decorreu no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho;
- Representação nas “Marchas de São João de Paramos”, na
Praia de Paramos;
- Representação no “Desfile das Marchas de São João”, no Largo da Câmara Municipal de Espinho;
- Representação no encerramento do FEST, realizado no
Centro Multimeios de Espinho;
- Representação na apresentação do Livro “Cartas Reencontradas” de Pedro Eiras, na Biblioteca José Marmelo e Silva;
- Representação no “Jantar da Amizade 2016 – Lions”, no Hotel PraiaGolfe;
- Representação na sessão solene do “Festival de Folclore dos
Altos Céus 2016”, na Junta de Freguesia de Anta;
- Representação no “Festival de Folclore dos Altos Céus
2016”, em Guetim;
- Representação no “FIME- Orquestra Clássica Espinho”, no
Largo da Câmara Municipal de Espinho;
- Representação na apresentação do Livro de Maria La Salete
Sá, “Corrupio de Palavras”, que decorreu no antigo Quartel dos
Bombeiros Espinhenses;
- Representação no na “Sessão Solene do Festival Internacional de Folclore de Silvalde”, na Junta de Freguesia de Silvalde;
- Representação na Festa de “Comemoração do 36º Aniversário do Centro Social de Paramos”;
- Representação na Romagem ao Cemitério, no âmbito do 79.º
Aniversário da Santa Casa da Misericórdia de Espinho;
- Representação na inauguração da “Exposição de Pintura de
João Gomes Maganinho”, na Junta Freguesia Espinho;
- Representação no “Torneio Internacional do Emigrante” no
Complexo “O Diploma”;
Representação na sessão solene da “Festa das Coletividades”,
em Paramos;
- Representação no “Festival de Folclore Semente”, no Largo
Souto em Anta;
- Representação na “Festa do Emigrante / Vareiro” na Praia
de Paramos;
- Representação no “44º Aniversário do Grupo Desportivo dos
Outeiros”;
- Representação no “Torneio Comendador Manuel Violas” no
Estádio Comendador Manuel Violas.
- Representação nas “Comemorações do 92º Aniversário da
Tuna de Anta”, na sede da Tuna.
- Representação no Programa da RTP “ Praias Olímpicas”, na
Praia da Baía.
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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 AGOSTO ‘16

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
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
Ultrapassada a fase de julgamento e alegações finais, 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
Estão em curso os prazos para apresentação sucessiva pelas
partes, das alegações de direito, seguindo-se a emissão da
decisão final.
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
Tendo sido emitido acórdão que julgou a ação parcialmente
procedente, e decidiu:
Anular os atos impugnados da autoria do Sr. Vereador e ViceAssembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 | agosto de 2016

-Presidente do Executivo Camarário do Réu Municipio de Espinho, proferidos em 29 de Maio de 2088 e em 23 de junho
de 2008, Condenar o Réu, Municipio de Espinho, a definir o
licenciamento do projeto de arquitetura pretendido pela autora, prosseguindo o respectivo procedimento administrativo,
e julgar parcialmente prodecente os pedido de indeminização
formulados pelos autores, foi deduzido recurso jurisdicional,
desse mesmo acordão, para o Tribunal Central Administrativo
Norte.
O recurso foi admitido e os autores apresentaram as suas
contra-alegações, devendo o processo ser remetido àquele
tribunal de recurso.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para juntar aos autos 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 os seus meios de prova.
Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCESSOS JUDICIAS

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 de Espinho foi notificado da não admissão do
recurso interposto para o Supremo Tribunal Administrativo.
Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARH-Norte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Remetidos aos autos os suportes informáticos dos articulados; aguarda ulterior tramitação processual.
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 de despacho onde o Tribunal se
pronuncia acerca dos requerimentos probatórios apresentados. Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para remeter os suportes
informáticos das peças processuais apresentadas. Aguarda
ulterior tramitação processual.
Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do dia designado para a realização
da audiência prévia.
Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do despacho da Mª Juiz que 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 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 Saneador-Sentença,
o qual o absolveu da instância. O Município apresentou nota
justificativa e discriminativa de custas de parte.
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 do despacho-saneador sentença que
o absolveu da instância.
Processo nº 323/16.7BEAVR
Ação Administrativa
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas
Réu: Câmara Municipal de Espinho
O Município foi notificado da intervenção do Ministério Público
a qual propugna pela improcedência da ação. Foi o mesmo
notificado da réplica apresentada pela autora. Aguarda ulterior
tramitação processual.

(TRIBUNAIS JUDICIAIS) DA COMARCA DE AVEIRO
Processo n.º 210/09.5TAESP;
Processo-Crime (Tribunal Singular);
Arguida: Cláudia Sofia Gomes Mota;
A arguida foi condenada a uma pena de prisão que foi suspensa com a condição de pagamento dos montantes do pedido de
indemnização civil, no mesmo período da suspensão.
Processo n.º 100/16.5T8ESP
Ação de Processo Comum;
Autor: Município de Espinho
Réu: Allianz Portugal, S.A;
As partes transigiram. Aguarda remessa à conta.

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 do Despacho-Saneador. Aguarda
marcação da audiência final.
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 não admissão do recurso de
revista.
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PROCESSOS JUDICIAS

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.
Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas,
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Município apresentou a sua oposição à injunção. Os autos
foram distribuídos, pelo que aguarda ulterior tramitação
processual.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO
Processo nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
Aguarda decisão da Autoridade Administrativa.
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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 foi notificado do arquivamento do inquérito.
Processo nº 960/15.7PAESP
Ministério Público – Unidade Central
Inquérito
Notificado para o efeito, o Município requereu a sua constituição como assistente.
Processo nº 17/16.3T9ESP
Ministério Público – Instância Local – Secção de Comp. Genérica – J1
Inquérito
Notificado para o efeito, o Município requereu a sua constituição como assistente a qual foi admitida.
Processo nº 549/16.3PAESP
Ministério Público – Espinho – DIAP – Secção Única
Inquérito
O Município foi notificado para esclarecer se deseja procedimento criminal pelos factos participados pelos agentes da
PSP.
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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.

PROCESSOS JUDICIAS
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