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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03
Quase a terminar mais um ano e em plena quadra natalícia,

aos treinadores, aos dirigentes e a uma personalidade que vai

as minhas primeiras palavras são para vos expressar votos de

ficar na história do Hóquei em Patins, Vladimiro Brandão.

Boas-Festas com saúde e alegria! Um próspero Ano Novo com
renovada esperança numa vida melhor para todos vós e para a

Neste último trimestre do ano, vale a pena destacar um gran-

população do nosso concelho de Espinho.

de número de obras municipais em curso para requalificar
equipamentos e vias de comunicação. Falo-vos da requalifi-

Deixo-vos então em jeito de balanço algumas notas sobre a

cação da rua professor Dias Afonso em Anta e rua da Guimbra,

atividade do executivo camarário neste último trimestre do

do reforço dos esporões e requalificação concluída de várias

ano.

ruas de Anta, Guetim, Paramos e de Silvalde estas no âmbito

Setembro é o mês que fecha a época balnear e que este ano

dos contratos interadministrativos celebrados entre a Câmara

fechou também o Festival” Oito24 “com uma iniciativa inova-

Municipal d eespinho e as Juntas de Freguesia.

dora para replicar e melhorar. Falo-vos do “Sem Espinhas”, um
almoço na rua para promover a nossa gastronomia, o peixe de

Destaco também com particular significado o inicio da recla-

Espinho e a nossa restauração!

mada obra de requalificação da Lagoa de Paramos/Barrinha
de Esmoriz, com a presença no ato do Ministro do Ambiente,

A qualidade e a animação das nossas praias, a promoção de

eng. Matos Fernandes.

Espinho como destino turístico, a simpatia das nossas gentes,
a qualidade dos nossos serviços de proximidade contribuíram

Obra estruturante para a freguesia de Paramos e concreta-

para um afluxo invulgar de turistas nacionais e estrangeiros

mente para o Lugar da Praia a construção da “Via Permeável”

no nosso concelho.

está em marcha. Vai criar uma nova acessibilidade à população
do Lugar da Praia, num percurso paralelo às dunas e saída jun-

Destaco um outro evento que de ano para ano se afirma e

to ao campo de Golfe.

projeta. A Gala do Desporto de Espinho é cada vez mais a
expressão viva do excelente trabalho que os nossos clubes,

De referir ainda a entrada em funcionamento da nova canti-

associações e coletividades estão a desenvolver nas várias

na da Escola Espinho 2, uma obra que garante as melhores

modalidades . A Nave Desportiva Polivalente foi o cenário

condições de confecção própria de refeições a centenas de

desta quarta Gala de Desporto do concelho de Espinho, numa

crianças, professores e funcionários daquele estabelecimento

grande festa de celebração e reconhecimento aos campeões,

de ensino.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2016

INTRODUÇÃO

Uma última nota para a implementação do Orçamento PartiO ensino do Mandarim vai ser adotado nas nossas escolas a

cipativo 2017. A Câmara Municipal contempla esta iniciativa

partir do próximo ano letivo. O memorando foi assinado entre

com uma verba de 200 mil euros que coloca à disposição dos

a Câmara Municipal e o Intituto Confúcio da Universidade de

espinhenses para propostas enquadradas nas áreas do Am-

Aveiro e contou com a presença de representantes da Embai-

biente e Energia, Mobilidade e Infrestruturas, Cultura e Turis-

xada da China em Portugal. Trata-se de uma medida que vai

mo, Educação, Desporto e Coesão Social.

de encontro ao interesse dos dois Agrupamentos Escolares do

Renovo a todos os votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo

concelho, abrindo uma nova via de conhecimento e relacionamento histórico, económico e social com o Mundo Oriental.

Pinto Moreira

Trata-se de uma aposta e um investimento do Município nos

Presidente da Câmara

nossos jovens estudantes e uma ferramenta essencial ao relacionamento dos nossos empresários com os mercados emergentes e a economia global.
Vale ainda a pena referir que o Município de Espinho formalizou a adesão à Associação de Municípios de Terras de Santa
Maria. Uma parceria que vemos com interesses comuns e afinidade geográfica, social e histórica.
Este reforço identitário dos Municípios que integram a AMTSM
cria sinergias e potencia dinâmicas empresariais, fluxos demográficos e alternativas de mobilidade e coesão territorial.
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Espinho já pertence à Associação Terras de
Santa Maria
Ato de formalização decorreu hoje nos Paços do Concelho
Realizou-se no passado dia 27 de Outubro, no Salão Nobre dos Paços
do Concelho de Espinho o ato de formalização da adesão de Espinho à
Associação de Municípios das Terras de Santa Maria - AMTSM.
Desta forma, Espinho juntou-se à associação que integra os municípios de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vale de Cambra,
Arouca e Santa Maria da Feira.
A reunião decorreu com a presença de todos os autarcas dos municípios integrantes desta associação, para a primeira reunião oficial com
o município de Espinho como membro.
A ordem de trabalhos prevista para esta reunião, que contou ainda com
a presença dos membros da assembleia intermunicipal da AMTSM, incluiu temas como o Sistema de Tratamento de Águas Residuais, o Canil
Intermunicipal da AMTSM, o Plano Promoção da Eficiência ao Consumo
e o Sistema de Apoio às Ações Coletivas Intermunicipais.
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.
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Assinado memorando para o ensino de mandarim
Projeto-piloto de ensino de mandarim nas escolas do
concelho de Espinho
Memorando de Entendimento para a introdução de um projeto-piloto
de ensino de mandarim nas escolas do ensino básico do concelho de
Espinho
Foi celebrado o presente Memorando para o desenvolvimento de um
projeto-piloto de ensino de mandarim nas Escolas do ensino básico
do concelho de Espinho, numa cerimónia realizada nos Paços do Concelho, na passada terça feira (8 novembro), com as assinaturas do
Dr Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho e do
Prof. Doutor Manuel António de Assunção, reitor da Universidade de
Aveiro.
O Município de Espinho assina hoje com o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro um protocolo para introdução de aulas de Mandarim
no 1º Ciclo do Ensino Básico, preparando assim as futuras gerações para “a nova ordem mundial”.
O idioma começará a ser lecionado apenas no ano letivo 2017/2018 e segue o modelo já introduzido nas escolas de S. João da Madeira,
outro município do distrito de Aveiro onde as respetivas aulas têm caráter opcional para alunos a partir do 3º ano de escolaridade.
O memorando, que é assinado após uma visita às turmas de Mandarim de S. João da Madeira, envolve a Câmara Municipal de Espinho, os
agrupamentos de escolas do concelho, o Instituto Confúcio (que na Universidade de Aveiro tutela o ensino do Mandarim) e ainda a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian, na China, que vai disponibilizar orientação relativa aos programas a ministrar em Portugal.
As aulas, por sua vez, serão sempre lecionadas por professores nativos.
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Obra de requalificação da Lagoa de Paramos / Barrinha de Esmoriz
Assinatura do Auto de Consignação da Obra
Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, acompanhado pelo seu homólogo de Ovar, Salvador Malheiro, receberam o Ministro do Ambiente, Eng Matos Fernandes e a Sr. Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da
Natureza, Dra. Célia Ramos, para assinatura do Auto de consignação da obra de requalificação da Lagoa de Paramos / Barrinha de
Esmoriz.
Após a assinatura do Auto de Consignação da Obra a comitiva visitou o inicio da preparação dos terrenos de acesso à Barrinha de
Esmoriz, seguindo depois pela “Ecovia do Litoral” até à Lagoa de
Paramos, para uma perspetiva geral da área a ser requalificada.
A obra, que irá custar 2,7 milhões de euros, será financiada em
85% pelos Fundos Comunitários do POSEUR/Portugal 2020 e terá
ainda uma comparticipação das autarquias de Ovar e de Espinho.

A intervenção prevê a reposição do sistema aquático e a deposição dos dragados em local apropriado, o que irá contribuir para
uma redução da erosão da orla costeira.
A empreitada contempla ainda a reabilitação do dique-fusível,
que tem como objetivo essencial a manutenção do atual funcionamento do dique com reposição e reforço do sistema dunar, os
quais no seu todo constituem um sistema que impede a comunicação hidráulica permanente da Barrinha com o mar, nomeadamente durante a época balnear, por forma a garantir a qualidade
da água nas praias das imediações.
Estão também previstas intervenções na zona envolvente da
Barrinha, com a colocação de passadiços nos acessos à praia, alterações às acessibilidades existentes e a criação de percursos
marginais.

Homenagem a antigos membros da Ordem
Advogados
Delegação de Espinho homenageou os seus antigos
membros nos Paços do Concelho
Realizou-se no passado dia 07 de outubro, no salão nobre da Câmara Municipal de Espinho, uma homenagem aos antigos membros da Delegação de Espinho da Ordem dos Advogados.
Esta homenagem contou com as presenças do Dr Pinto Moreira,
advogado e Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Drª Elina
Fraga, Bastonária da Ordem dos Advogados, Drª Elisabete Grajeia,
Presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, Dr João Carapeto, Presidente da Delegação de Espinho da
Ordem dos Advogados.
Os homenageados desta sessão são: Dulce de Oliveira Campos;
Edilberto Cardoso; Rui Abrantes; Jorge Carvalho; Noé Oliveira Bernardes; Andreia Pinto de Meneses; José Carlos Pereira; Carla Coelho; António Santos Neves; Susana Pardilhó Ferreira.
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ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 15/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL
E DEZASSEIS.
Aos doze dias do mês de agosto 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
e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto tendo faltado,
por motivo justificado, a Sra. Vereadora Leonor Cristina Costa
Matos Lêdo da Fonseca. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 148/2016
Aprovação da ata n.º 14/2016 de 22 de julho
Em virtude da ata n.º 14/2016 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 22 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
Assembleia Municipal de Espinho
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57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 149/2016
Pedido de revisão do preço mensal devido pela exploração económica de um espaço municipal sito no Conjunto
Habitacional da Ponte de Anta como estabelecimento de
comércio (loja 5 – rés-do-chão do bloco 5)
Presente a informação n.º 6303/2016 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, aprovar a redução, a partir do mês
de agosto corrente ano, do valor do preço mensal em 30%, pelo
período de 12 meses, da exploração económica de um espaço
comercial, propriedade do Município de Espinho, sito no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta - loja 5 situada no rés-do-chão do bloco 5.
Deliberação Nº 150/2016
Requerimento de Joaquim Manuel Pinto de Sousa - Pedi-
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do de transmissão de direito da concessão da Sepultura
Perpétua n.º 14 da Secção n.º 07 do Cemitério Municipal
de Espinho, a título excecional por razões reconhecidamente morais ou sentimentais – artigo 36º/6 do Regulamento do Cemitério
Presente a informação n.º 6678/2016 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: Presente o processo relativo ao pedido de transmissão
gratuita da concessão da sepultura perpétua n.º 14 da secção
n.º 07 do Cemitério Municipal, requerido por Joaquim Manuel
Pinto de Sousa. A Câmara, tendo presente a informação prestada sobre o assunto pela Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, deliberou, com 3 votos dos eleitos do PSD e abstenção dos
Vereadores do PS, autorizar a transmissão a título excecional
da concessão desta Sepultura Perpétua para Fernando Camilo
Eduardo de Mendonça e sua mulher Ema Margarida Teixeira,
por razões reconhecidamente morais ou sentimentais.
Deliberação Nº 151/2016
Atribuição de subsídio às Festas em honra da Sra. do Mar
Presente a informação n.º 6552/2016 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 3.500€ (três mil e
quinhentos euros) à Comissão de Festas de Nossa do Mar como
entidade organizadora das festas em honra da mesma, assumindo o consumo da energia elétrica nas ornamentações da
respetiva festa.
Deliberação Nº 152/2016
Atribuição de subsídio à Festa do Emigrante em Paramos
Presente a informação n.º 6567/2016 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 1.000€ (mil euros) à Associação Paramos em Movimento como entidade responsável
pela Festa do Emigrante em Paramos, assumindo o consumo
da eletricidade para as ornamentações da mesma.
Deliberação Nº 152/2016
Atribuição de subsídio à Festa do Emigrante em Paramos
Presente a informação n.º 6568/2016 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 1.000€ (mil euros) à
Comissão de Festas do Sr. do Calvário como entidade organiza-

dora das festas em honra da mesma, assumindo o consumo da
eletricidade nas ornamentações da festividade.
Deliberação Nº 154/2016
Atribuição de subsídio às Festas em honra de S. Estêvão
e Sra. da Guia
Presente a informação n.º 6569/2016 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 1.000€ (mil euros) à
Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Estevão de Guetim como entidade organizadora das festas em honra da mesma, assumindo o consumo da eletricidade nas ornamentações
da festividade.
Deliberação Nº 155/2016
Festa do Nosso Senhor do Calvário 2016 - corte e condicionamento de ruas ao trânsito
Presente a informação n.º 6627/2016 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 Comissão
de Festas de Nosso Senhor do Calvário 2016, para o corte e
condicionamento ao trânsito em algumas ruas da freguesia de
Silvalde para realização dos festejos a levar a efeito nos dias
12 a 15 de agosto de 2016, de acordo com o percurso indicado
pela referida Comissão.
Deliberação Nº 156/2016
Procissão em Guetim – corte e condicionamento de ruas
ao trânsito: ratificação de despacho
Presente a informação n.º 6490/2016 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, ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Santo Estêvão de Guetim
para o corte e condicionamento ao trânsito em algumas ruas
de Guetim para realização da procissão, no dia 7 de agosto de
2016, com início às 12.00 horas e termo às 13h30m.
Deliberação Nº 157/2016
Festas em Honra de Santo Estêvão e Nossa Senhora da
Guia - corte e condicionamento de ruas ao trânsito ratificação de despacho
Presente a informação n.º 6771/2016 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
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integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Santo Estêvão de Guetim para
o corte e condicionamento ao trânsito na Rua da Igreja e eventuais acessos no espaço que envolve o Largo do Cruzeiro em
frente ao Adro da Igreja, em Guetim, para realização do concerto da banda Tekos, no dia 8 de agosto (segunda-feira) às 17.00
horas e dia 9 de agosto (terça-feira) à 01.30 horas.
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Deliberação Nº 158/2016
Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no
Município de Espinho relativo a 2015
Presente a informação n.º 6753/2016 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do
PS, aprovar a atribuição dos subsídios mencionados na informação dos serviços acima referida às entidades de relevância
social do Município constantes da lista apresentada.
Deliberação Nº 159/2016
Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no
Município de Espinho relativo a 2016
Presente a informação n.º 6755/2016 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do
PS, aprovar a atribuição dos subsídios mencionados na informação dos serviços acima referida às entidades de relevância
social do Município constantes da lista apresentada.

meida e Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito do programa de
atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do
ensino básico, para o ano letivo 2016/2017”
Presente a informação n.º 6723/2016 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 a celebração de “Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e os Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito do programa de atividades de enriquecimento curricular no 1.º ciclo
do ensino básico, para o ano letivo 2016/2017”.
Deliberação Nº 164/2016
Participação do Município de Espinho na Associação de
Municípios das Terras de Santa Maria (AMTSM)
Presente a informação n.º 6756/2016 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, aprovar a participação do Município de Espinho na Associação de Municípios de Terras de Santa
Maria (AMTSM), nos termos previstos nos Estatutos desta entidade intermunicipal, aderindo ao Canil Intermunicipal para além
das valências previstas no artigo 2º dos referidos Estatutos, ao
abrigo do disposto na alínea s) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, devidamente conjugado com as
disposições do nº 2 do artigo 63.º e dos artigos 108.º e seguintes da mesma Lei. A Câmara deliberou, igualmente, realizar o
pedido formal de adesão à Associação de Municípios de Terras
de Santa Maria, tendo presente o atrás deliberado.

Deliberação Nº 160/2016
Solverde – Pedido de ocupação da via pública: ratificação
de despacho
Presente a informação n.º 6695/2016 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, ratificar o despacho do Presidente da Câmara que autorizou a Solverde de Espinho a ocupar
a via pública para realização de uma performance artística
de curta duração, nos dias 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de agosto de
2016.

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 04 de agosto 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 cento e noventa e seis mil e trinta e cinco euros e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e noventa e um mil e quatrocentos euros e quarenta
e oito 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 agosto do corrente ano, foram
cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cento e três euros e cinquenta
e nove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos, até ao
mesmo dia, no valor de catorze milhões oitocentos e treze mil
trezentos e cinquenta e dois euros e oito cêntimos.

Deliberação Nº 161/2016
“Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho
e os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Al-

Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho
Alteração Estatutária - Perda da qualidade de associado do
Município de Espinho: A Câmara tomou conhecimento da saí-
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da do Município de Espinho como associado da Associação de
Desenvolvimento do Concelho de Espinho - ADCE, nos termos
comunicados pela mesma através do ofício datado de 15 de
março de 2016 (s/ref.ª MO067/2016).
Associação Académica de Espinho - Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Associação Académica de Espinho a agradecer o apoio prestado pela Câmara Municipal na realização do seu sarau de ginástica 2016.
Santa Casa da Misericórdia de Espinho – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Santa Casa da Misericórdia de Espinho, a agradecer a presença do Presidente e
do Vereador Dr. Quirino de Jesus, no almoço e nas cerimónias
de celebração do 79.º Aniversário daquela instituição.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reunião de Câmara para o dia 12 de setembro.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa,
Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 16/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE DOZE DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS.
Aos doze dias do mês de setembro 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, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo

Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo
faltado, por motivo justificado, o Vereador Sr. Quirino Manuel
Mesquita de Jesus. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação N.º 165/2016
Atribuição de subsídio às Festas em Honra de Nossa Senhora da Ajuda 2016
Presente a informação n.º 7213/2016 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 41.500€ (quarenta
e um mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas Nossa Senhora da Ajuda 2016, como entidade organizadora das festas
em honra da mesma, assumindo o consumo da eletricidade nas
ornamentações da festividade.
Deliberação N.º 166/2016
Aprovação da realização do «Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2016)» e respetivo “Programa e Regras de
Participação”
Presente a informação n.º 7333/2016 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, concordando com a proposta
dos serviços de Turismo da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo (DGAFT), no âmbito das atribuições
previstas na alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, (regime jurídico das autarquias
locais – RJAL; 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 realização
do «Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2016)» e, para
efeitos da sua implementação, aprovar – ao abrigo do previsto
das competências previstas nas alíneas u) e k) (parte final) do
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro – o
respetivo “Programa e Regras de Participação“, nos termos dos
quais funcionará e se organizará a iniciativa em questão, em
conformidade com o proposto pelos serviços. Mais deliberou a
Câmara aprovar atribuir os seguintes prémios monetários no
âmbito do presente concurso: Prémios para a Melhor foto por
mês, no valor de 50€ (cinquenta euros); Prémio para o Melhor
conjunto de doze (12) fotografias (uma por cada mês do ano),
no valor de 50€ (cinquenta euros), e realizar a respetiva despesa.
Deliberação N.º 167/2016
Aprovação da ata n.º 15/2016, de 12 de agosto
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Em virtude da ata n.º 15/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 12 de agosto, 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 N.º 168/2016
Proposta para ATM EURONET no espaço exterior da Piscina Solário Atlântico
Presente a informação n.º 7316 do Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos, (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de instalação de um ATM (caixa
automático) no exterior das instalações da Piscina Solário
Atlântico.
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Deliberação N.º 169/2016
Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Laranjeira, no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano
letivo 2016/2017”
Presente a informação n.º 7156/2016 dos Serviços 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, tendo presente o acima considerado e a
proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com o qual
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente
minuta e celebrar, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Laranjeira, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Portaria n.º
644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o
ano letivo 2016/2017”, de acordo com os considerandos e termos nele fixados. Mais tendo sido deliberado revogar a decisão
anterior tomada sobre a matéria, em sua reunião ordinária de
12 de agosto de 2016, uma vez que a versão do protocolo em
causa enviada para aprovação não se encontrava na redação
correta.
Deliberação N.º 170/2016
Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Gomes de Almeida no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para
o ano letivo 2016/2017”
Assembleia Municipal de Espinho
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Presente a informação n.º 7158/2016 dos Serviços 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, tendo presente o acima considerado e a
proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente
minuta e celebrar, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Gomes de Almeida, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Protocolo de
Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino
Básico para o ano letivo 2016/2017”, de acordo com os considerandos e termos nele fixados. Mais tendo sido deliberado
revogar a decisão anterior tomada sobre esta matéria, em sua
reunião ordinária de 12 de agosto de 2016, uma vez que a
versão do protocolo em causa enviada para aprovação não se
encontrava na redação correta.
Deliberação N.º 171/2016
Doação ao Município de Terreno em Esmojães – União das
Freguesias de Anta e Guetim
Presente a informação n.º 7270/2016 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, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 33º 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), aceitar a doação
do bem imóvel correspondente ao artigo matricial urbano n.º
3327 com a área de 715 m2, proveniente do artigo matricial n.º
2119 urbano, da União das Freguesias de Anta e Guetim, feita
pelos proprietários Anselmo Gomes da Rocha Pinto e Maria dos
Prazeres de Matos Lopes, nos termos concretos melhor especificado na respetiva Proposta de Doação.
Deliberação N.º 172/2016
Pedido autorização de horário alternativo para realização
de ensaios acústicos – Utwo Café
Presente a informação n.º 7279/2016 da Divisão de Obras
Particulares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos, (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar que sejam concedidos 60 dias para
que a entidade exploradora proceda à realização da referida
avaliação acústica, nos termos da informação técnica da DOPL
de 29/07/2016.
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Deliberação N.º 173/2016
Centro Social de Paramos – utilização de espaço público
para comemoração do “Dia do Bairro” – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 6936/2016 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 o documento na mesma referida (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara
que autorizou a ocupação da via pública para realização das
atividades inseridas na comemoração do aniversário do Complexo Habitacional da Quinta de Paramos realizadas no dia
03/09/2016.
Deliberação N.º 174/2016
Festa de Nossa Senhora da Ajuda 2016 – ocupação da via
pública com tapetes de flores
Presente a informação n.º 6937/2016 do Gabinete de Apoio á
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 o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou autorizar,
por unanimidade, a Comissão de Festas Santa Maria Maior –
Espinho 2016 a ocupar a via pública para colocação dos usuais
tapetes de flores nas ruas da cidade já tradicionais para o efeito.
Deliberação N.º 175/2016
Procissão Religiosa Nossa Senhora das Dores, Silvalde ocupação da via pública – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 7225/2016 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 a Paróquia de S. Tiago de
Silvalde a ocupar a via pública para realização da procissão religiosa inserida na Festa Litúrgica de Nossa Senhora da Dores
no dia 11/09/2016, entre as 17h15 e 18h15, de acordo com o
percurso já indicado à PSP.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 5 de setembro
de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos):
dois milhões e cinco mil novecentos e vinte e três euros e dezassete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão
quatrocentos e noventa um mil duzentos e cinquenta e oito
euros e setenta 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 5 de setembro do corrente

ano foram cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões setecentos e sessenta e nove mil novecentos e setenta e
um euros e sessenta e quatro cêntimos, tendo sido efetuados
pagamentos até ao mesmo dia no valor de dezasseis milhões
setecentos e vinte e seis mil oitocentos e trinta e cinco euros e
trinta cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa,
Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal.
A Chefe da Divisão.

ATA N. 17/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E SEIS DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS.
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e
dezasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada
pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 176/2016
Aprovação da ata n.º 16/2016 de 12 de setembro
Em virtude da ata n.º 16/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 12 de setembro, ter sido entregue em fotocópia
a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo
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57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 177/2016
Alteração ao Quadro XX da Tabela de taxas de 2016
Presente a informação n.º 7757/2016 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção
dos Vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia
Municipal a Tabela de Taxas, no âmbito da alínea ccc) do n.º 1
do art.º 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado
com o n.º 2 do art.º 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro,
e para efeitos do previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 25º da
referida Lei nº 75/2013.

13

Deliberação Nº 178/2016
Lançamento de Derrama para efeitos de liquidação e cobrança em 2017
Presente a informação n.º 7417/2016 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 Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos
termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro, ao abrigo da alínea ccc), n.º 1 do artigo
33.º da mesma Lei, para lançamento de derrama sobre o lucro
tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento
das pessoas coletivas (IRC), de 1,5%, nos termos do artigo 18.º
da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro (regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais).
Deliberação Nº 179/2016
Definição das taxas de IMI 2016 para efeitos de liquidação e cobrança em 2017
Presente a informação n.º 7416/2016 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 maioria com os votos contra dos Vereadores
do PS, ao abrigo da alínea ccc), n. º 1 do artigo 33.º da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, para cumprimento da alínea d)
do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, propor à Assembleia Municipal a aplicação das seguintes taxas relativas ao IMI 2016, a
liquidar e cobrar em 2017, para todas as freguesias do Município: a) 0,8% para os prédios rústicos; c) 0,45% para os prédios
urbanos.
Assembleia Municipal de Espinho
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Deliberação Nº 180/2016
Participação Variável no IRS 2017
Presente a informação n.º 7418/2016 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 determinou, por maioria com os votos contra do Vereadores
do PS, propor à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc),
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei, deliberar a participação variável no imposto sobre o rendimento das
pessoas singulares (IRS) à taxa de 5%, nos termos do n.º 1 do
artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro.
Deliberação Nº 181/2016
Aprovação da Carta de Princípios e das Normas de Participação do Orçamento Participativo de Espinho para o
ano 2017
Presente a informação n.º 7621/2016 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 Carta de Princípios e as
Normas de Participação do Orçamento Participativo de Espinho
para o ano 2017.
Deliberação Nº 182/2016
Norma do Sistema do Controlo Interno 2016
Presente a informação n.º 7625/2016 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 Norma do Sistema de
Controlo Interno 2016, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º
33, da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
Deliberação Nº 183/2016
Pedido de isenção de taxas
Presente a informação n.º 7409/2016 da Divisão de Obras
Particulares e Licenciamentos sobre o assunto em título que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, aprovar, ao abrigo do disposto na alínea a) do
n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento Municipal de Urbanização,
Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas (RMUETOU), o
pedido de isenção do pagamento de todas as taxas referentes
à operação urbanística de construção do Quartel Operacional
submetido pela A.H.B.V.C.E.
Deliberação Nº 184/2016
Pedido de isenção de taxas
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Presente a informação n.º 7753/2016 da Divisão de Obras
Particulares e Licenciamentos sobre o assunto em título que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o processo na mesma referido (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de taxas apresentado pelo Centro Social de Paramos referente às obras de
ampliação do edifício sito na Rua Vale do Vouga n.º 346 em
Paramos.
Neste momento, ausentou-se da reunião o Vereador Luis
Neto.
Deliberação Nº 185/2016
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de
Espinho: Presente a informação n.º 7744/2016 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, tendo presente o acima
considerado e a proposta de minuta de protocolo em anexo,
com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a
presente minuta e celebrar com a “Associação do Concelho de
Desenvolvimento de Espinho ”Protocolo de colaboração entre
a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho para efeitos da utilização das
instalações da antiga “Escola E.B.1/J1 da Marinha – Silvalde”, de
acordo com os considerandos e termos nele fixados. A votação
foi tomada pelos votos de seis dos vereadores que tomaram
assento na reunião, conforme melhor descrito na ata.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 21 de setembro de 2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES
ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos):
dois milhões e oitenta e sete mil quatrocentos e oitenta e dois
euros e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um
milhão quatrocentos e sessenta mil quatrocentos e noventa
euros e trinta e seis cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara
foi ainda informada que, até ao dia 21 de setembro do corrente
ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e nove
milhões oitocentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e dois
euros e trinta e sete cêntimos tendo sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no valor de dezassete milhões seiscentos e trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e um euros e nove
cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.

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

ATA N. 18/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE DEZ DE OUTUBRO DE DOIS MIL
E DEZASSEIS.
Aos dez dias do mês de outubro do ano dois mil e dezasseis,
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal
reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António
Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos
Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel
Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa,
Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 186/2016
Aprovação da ata n.º 17/2016 de 26 de setembro
Em virtude da ata n.º 17/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 26 de setembro 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 187/2016
Museu Municipal de Espinho - candidatura à Rede Portuguesa de Museus
Presente a informação n.º 7957/2016 dos Serviços de Cultura
e Museologia sobre o assunto em título, que se dá aqui por
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reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar o processo de candidatura do Museu Municipal de Espinho à Rede Portuguesa de Museus.

15

Deliberação Nº 188/2016
Pedido de correção de nomes - requerimento de Joaquim
Manuel Pinto de Sousa de 05/07/2016 (Reg. 2660/2016)
Pedido de transmissão de direito da concessão da Sepultura Perpétua n.º 14 da secção n.º 07 do Cemitério Municipal de Espinho, a título excecional por razões reconhecidamente morais ou sentimentais – artigo 36º/6 do
regulamento do Cemitério
Presente a informação n.º 8015/2016 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente sobre o assunto em título que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente a informação prestada sobre o
assunto pela Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, que seja
feita a devida correção e, autorizar a transmissão a título excecional da concessão desta Sepultura Perpétua para Fernando
Camilo Eduardo de Mendonça Ferreira e sua mulher Ema Margarida Marques Teixeira, por razões reconhecidamente morais
ou sentimentais.
Deliberação Nº 189/2016
Ocupação da via Pública - Realização de evento solidário ratificação de despacho
Presente a informação n.º 8094/2016 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor
Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Paróquia de
Espinho para ocupação da via pública no próximo dia 1 de outubro com vista à realização de uma campanha de recolha de
alimentos para Ação Social da Paroquia.
Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 3 outubro de
2016 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2015 no valor de
mil setecentos e setenta e sete euros e quarenta cêntimos):
um milhão oitocentos e cinquenta mil oitocentos e nove euros
e quarenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:
um milhão quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e quarenta e nove euros. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos
e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda
informada que, até ao dia 3 outubro do corrente ano, foram
cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões cento
e oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro euros
e oitenta e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos,
até ao mesmo dia, no valor de dezoito milhões quinhentos e
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catorze mil quatrocentos e doze euros e cinquenta e oito cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 19/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRINTA E UM DE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS.
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezasseis, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus,
José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e
Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Conforme
edital n.º 27/2016 e 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 190/2016
Aprovação da ata n.º 18/2016 de 10 de outubro
Em virtude da ata n.º 18/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 10 de outubro 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
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os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 191/2016
Documentos Previsionais para o Ano 2017
Presente a informação n.º 8984/2016 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos contra
dos Vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia
Municipal, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei
nº 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da alínea c), nº 1 do
artigo 33º da mesma Lei, os Documentos Previsionais para o
ano 2017 – opções do plano e proposta de orçamento – e após
a sua submissão à DGAL, para apreciação técnica, conforme
previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 10º da Lei nº 43/2012 de
28 de Agosto. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra os Documentos Previsionais para 2017 por
considerarem que há elevados riscos no seu cumprimento e na
sua execução, falta de estratégia nos Planos de Atividades e
Plurianual de Investimentos e enferma dos mesmos problemas
evidenciados nos sucessivos relatórios da Direção Geral das
Autarquias Locais (DGAL) desde 2014, assim como, não cumpre com as suas obrigações perante o Estado e o órgão fiscalizador municipal. 1) Autorizações necessárias à execução dos
documentos previsionais 2017, o executivo municipal continua a fazer “orelhas de mercador” ao fazer com que o órgão
fiscalizador seja um verdadeiro passador e que este lhe passe
verdadeiro cheque em branco, nomeadamente nas alíneas a),
b), c), d) e e), nomeadamente ao não definir montantes máximos para compromissos plurianuais. No seu último relatório, a
DGAL refere que “(…) a autorização dada pela assembleia deve
assegurar a existência de fundos disponíveis tendo em vista a
satisfação dos compromissos plurianuais a assumir o que implica que qualquer autorização a emitir pela assembleia, mesmo
que designada por genérica, deve limitar o montante de compromissos plurianuais em questão.”, fim de citação; 2) O Orçamento prevê exceder o limite global fixado no PAF para realizar
investimentos que não estão previstos no respetivo plano de
reequilíbrio financeiro, pelo que a execução de novos investimentos carecerá das autorizações exigidas no Decreto-Lei n.º
38/2008, de 7 de março, ou seja, autorização prévia dos membros do governo, assim sendo, também não se deverá evitar a
autorização prévia da Assembleia Municipal de Espinho; 3) No
mesmo sentido vai a inclusão nas GOP´s de várias operações,
as quais apenas preveem para o ano 2017, ao nível do financiamento definido e não definido, um montante residual, de €
0,00, por cada uma das ações previstas, por forma a permitir
apenas a inclusão do projeto. Este procedimento não está de
acordo com as melhores práticas orçamentais e com a transparência e respeito das competências próprias da Assembleia Mu-

nicipal; 4) Este orçamento recorre, mais uma vez, ao empolamento das receitas com inclusão de rubricas de duvidosa
concretização. Além das receitas de capital previstas com a
concessão de parques de estacionamento (2,6795 M€ que já
transitam de anos anteriores e que já serviram para várias coisas, nomeadamente, para este mesmo fim). Esta prática foi
também estendida à rubrica de Taxas e Penalidades. Esta é
uma prática reiterada e que só serve para permitir aumentar a
despesa, pois induz artificialmente o equilíbrio orçamental,
obrigatório pela Lei das Finanças Locais; 5) Este orçamento
apresenta, mais uma vez, receitas de duvidosa arrecadação, o
que reflete um inflacionamento artificial que poderá cair num
exercício orçamental de risco elevado. Este executivo teve
sempre a tentação de através de receita extraordinária de difícil arrecadação, (de forma a elevar o défice orçamental a um
saldo primário positivo), para dar cumprimento ao disposto na
Lei dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso e conseguir o almejado princípio do equilíbrio orçamental preconizado
pela Lei das Finanças Locais. Existem receitas, neste documento previsional, que transitam de orçamento em orçamento desde 2013, (cerca de 1,2 milhões de euros), indiciando essa prática em que há na realidade um desequilíbrio orçamental e que
para o equilibrar se empola a receita, uma vez que as verbas da
despesa estão comprometidas. É recorrente este tipo de prática no atual executivo e não deixa de ser estranho que este
montante continue a vigorar em sucessivos documentos previsionais desde há 4 anos económicos; 6) Aliás, aqui reside desde logo um enorme risco de execução orçamental, pois o empolamento das receitas correntes coloca em risco o cumprimento
do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013 que determina que a receita
corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa
corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos
de médio e longo prazo; 7) A maior parte dos recursos municipais continuam a ser absorvidos pelas despesas de funcionamento (67,84%), destas as “Despesas com Pessoal” têm um
peso de aproximadamente 45,94% nas despesas correntes
previstas, ultrapassando largamente o limite estipulado pela
LOE de 35% da média da receita corrente líquida cobrada nos
últimos três exercícios e o previsto no PAF. 8) O precário equilíbrio financeiro só é conseguido graças à arrecadação de receita
de duvidosa a incerta cobrança, (que ao longo do tempo se tem
revelado que serve apenas para equilibrar os sucessivos documentos previsionais, pelo menos desde 2010), no valor de 845
mil euros. Se fizermos um mero exercício contabilístico, o saldo
corrente possui 1.795.660€ e se subtrairmos os 845.000€
previstos na receita de duvidosa e incerta cobrança (taxas e
penalidades, temos um saldo corrente corrigido de 950.660€.
Se a esta correção subtrairmos as amortizações dos Empréstimos de Médio e Longo Prazo (EMLP) teremos um saldo corrente negativo de 356.865€, violando o princípio do equilíbrio
orçamental. Ao longo deste mandato, este tipo de cobrança de
dívida, que constitui uma receita extraordinária, tem-se tornado infrutífera e este tipo de vicio de forma torna o orçamento
violador no principio mais basilar na construção de um orça-
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mento equilibrado e equitativo; 9) Há neste documento um
deserto de ideias ou estratégia de desenvolvimento e para evidenciar este facto, vamos ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e constatamos que a reabilitação das escolas EB 2,3
voltam a ser incluídas no plano quando haviam sido retirados
em 2016; 10) Existem 45% dos projetos previstos para 2017
que não têm qualquer tipo de financiamento assegurado, assim como, inúmeros projetos com financiamentos de pouco
mais de 10% do montante total previsto e sem qualquer tipo
de financiamento a médio prazo ou outros, (estando incluído o
mais urgente e de maior envergadura), que vão perdurar no
tempo durante 4 longos anos; 11) Constatamos que neste orçamento, apenas sabemos que vão existir atualizações no tarifário da água, RSU’s e saneamento, mas não consta deste documento o respetivo tarifário, mas apenas uma demonstração
de resultados previsional, mas sem o respetivo estudo que
possa sustentar os resultados finais, violando o constante na
alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º da lei 43/2012. Este orçamento
para 2017 do município de Espinho não tem o obrigatório Tarifário da Água, RSU’s e Saneamento; 12) Não estão devidamente contabilizados a existência de passivos contingentes que
poderão implicar um agravamento do risco orçamental para
2017 e anos futuros. As contingências apresentadas são em
número insuficiente face à realidade e ao número de processos
judiciais existentes e face aos apresentados, não existe qualquer provisão contabilística relativamente aos montantes
apresentados nas contingências; 13) Desde 2013 que este
executivo não cumpre com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do
artigo 12.º da Lei 43/2012, estando obrigado a emitir relatórios trimestrais sobre a evolução do Plano e a sua execução,
não apresentando ao órgão competente, os relatórios trimestrais reiteradamente desde a assinatura do contrato com o Estado português; 14) Nas transferências para as Juntas de Freguesia, nos contratos interadministrativos e nos acordos de
execução verificamos que 75% da população do Concelho é
completamente menosprezada por pura mesquinhez político-partidária, sendo apenas contemplada com cerca de 42% dos
montantes totais contemplados para o efeito. Achamos estranho que as freguesias de Anta / Guetim e Espinho recebam
apenas 35% das verbas correspondentes aos contratos interadministrativos, uma vez que foram as únicas que acionaram
grande parte, senão todas as competências plasmadas no conceito de “Delegação Legal”. Há discriminação, falta de equidade
e igualdade, promovida pelo executivo municipal em inúmeras
áreas de competências entre as freguesias do concelho. 15)
Constatamos que estão contempladas no PPI duas rubricas
com um valor 81.500 euros para proceder à mesma elaboração
dos Planos de Pormenor do Aglomerado da Praia de Paramos e
da Orla Litoral Sul (Silvalde/Paramos). O município de Espinho
despendeu em 2011, cerca de 250 mil euros para proceder à
elaboração dos mesmos Planos de Pormenor do Aglomerado
da Praia de Paramos e da Orla Litoral Sul (Silvalde/Paramos).”.
Deliberação Nº 192/2016
Projeto de Parecer e de pedido à Assembleia Municipal
Assembleia Municipal de Espinho
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de Espinho de confirmação da integração do Município na
Sociedade Concessionária da Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Sul do
Grande Porto
Presente a informação n.º 8624/2016 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, concordando com
o parecer técnico da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente
e com a proposta do Ministério do Ambiente, nos termos dos
considerandos acima expostos, deliberou, por unanimidade: i.
Emitir parecer favorável à criação do sistema multimunicipal
de abastecimento de água do sul do Grande Porto, bem como
da sociedade concessionária da respetiva exploração e gestão, nos termos dos Considerandos supra expostos; ii. Aprovar
o Acordo Parassocial a celebrar entre todos os acionistas da
(nova) Águas do Douro e Paiva, S.A., e que visa regular algumas
matérias relativas à Sociedade; iii. Apresentar à Assembleia
Municipal o pedido de confirmação da manutenção da integração do Município na sociedade concessionária da exploração e
e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água
do sul do Grande Porto, a (nova) Águas do douro e Paiva, S.A.,
cujo capital social de (euro) 20.902.500,00, corresponde ao
capital social da sociedade Águas do Douro e Paiva, S.A., com
o número de matrícula e identificação de pessoa coletiva 503
537 624, que foi extinta pelo Decreto-Lei n.º 93/2015, de 29
de maio, integralmente subscrito e realizado nos mesmos termos da sociedade extinta, pelo que os Municípios mantêm o
mesmo capital e a mesma percentagem de participação social
que detinham na concessionária extinta.
Deliberação Nº 193/2016
Contratação de Empréstimo de MLP para aplicação exclusiva na liquidação da Dívida Consolidada, até 31 de dezembro de 1988, à EDP Distribuição - Energia, S.A.
Presente a informação n.º 8035/2016 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, com 4 votos a favor do eleitos do PSD e 3 votos
contra dos Vereadores do PS, aprovar a abertura de um procedimento para contratação de um empréstimo de médio e
longo prazo para aplicação exclusiva na liquidação da dívida
consolidada, até 31 de dezembro de 1988, à EDP distribuição
– Energia, S.A., nos termos previsto no Artigo 63.º da Lei do Orçamento de Estado para 2016. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a Contratação de Empréstimo de
MLP: Liquidação da Dívida Consolidada à EDP, por considerarem
que não entendemos a razão para substituir um pagamento de
11.700.000 euros a 20 anos sem qualquer taxa de juro, por um
empréstimo, também por 20 anos, com dois cenários que podem incluir uma taxa de juro variável indexada à Euribor a 12
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meses, acrescida do respetivo spread ou uma taxa de juro fixa,
(durante todo o período do contrato), acrescida do respetivo
spread. Parece-nos que este executivo prefere penalizar o município com juros, (cujo montante final é uma verdadeira incógnita, podendo constituir um péssimo e ruinoso negócio para a
Câmara Municipal de Espinho e, pelo contrário, um extraordinário negócio para as instituições financeiras convidadas a fazerem proposta). Seria mais prudente estabelecer um equilíbrio
entre a concessão da distribuição de energia elétrica em baixa
tensão, negociando valores mais competitivos e atuais com a
EDP, (atual detentora da concessão) e podermos pagar a partir
de Setembro de 2017, sem qualquer taxa de juro e durante os
20 anos seguintes à data anteriormente referida. Temos a convicção que estaríamos a defender o interesse público, concedendo à atual concessionária a renovação da atual concessão
negociando com esta valores mais consentâneos com a realidade vigente e mantendo, simultaneamente, o pagamento da
dívida para os próximos 20 anos sem qualquer tipo de taxa de
juros ou encargo adicional. Ao invés, expor o município ao aventureirismo de contrair um empréstimo por 20 anos com possibilidade de taxas de juros elevadas com o respetivo spread e
simultaneamente, lançar um concurso público para concessão
da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, por valores
a que podem não corresponder à procura do mercado energético, podendo gorar-se desta forma as enormes expetativas que
este executivo detém sobre o êxito de uma proposta que terá
obrigatoriamente muito elevada relativamente à em vigor para
fazer face à taxa de juros e spread a estabelecer por um largo
período de tempo (20 anos). Estamos em crer que em face da
atual realidade do mercado energético, os valores praticados
poderão ficar muito aquém das expetativas geradas por este
executivo.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata votaram a favor da abertura de um procedimento para
contratação de um empréstimo de médio e longo prazo para
aplicação exclusiva na liquidação da dívida consolidada, até 31
de dezembro de 1988, à EDP distribuição-energia, S.A. O Município de Espinho celebrou um protocolo com a Eletricidade do
Norte, S.A, em 1 de julho de 1997, onde acordou o pagamento
em prestações da divida proveniente de 1988 (em anexo). A
última prestação deste acordo vence-se em setembro de 2017
com o montante de 2.353.543.000$00 (11,8 Milhões de euros). A cláusula terceira deste protocolo é clara, quanto ao facto
de a câmara apenas poder renovar o acordo com a empresa,
agora denominada “EDP”, desde que delibere a renovação da
Concessão de Distribuição de Energia em Baixa Tensão por
igual período. De qualquer modo, nesta renovação não está
acautelada a isenção de juros nesta operação. De facto, a cláusula quarta do referido protocolo específica em concreto que a
EDP não debitará juros sobre o plano previsto na cláusula 2, ou
seja, o plano que vence em 2017. Deixando assim claro que os
pagamentos seguintes são sujeitos a juros. Acresce que nos
termos da mesma clausula quarta, não foram negociados os
juros debitados até 31/12/1994, adiando-se para um futuro
acordo no fim da concessão acima referida. Ou seja, o protocolo

em causa limitou-se a adiar o problema, deixando o Município
de Espinho exposto à imposição de condições por parte da EDP
e condicionado na sua ação, nomeadamente pelo impedimento
de lançar novo concurso de Concessão da Rede de Energia e
Baixa Tensão em condições mais favoráveis, com maior retorno
económico para o Município e melhor serviço para os munícipes. Em 2001 o Município renovou o contrato de concessão
por 20 anos sem acautelar as condições desta dívida ou obter
daí qualquer benefício adicional nesta matéria. De uma vez por
todas vamos resolver este assunto que se arrasta há quase
30 anos, criando condições para cumprir o último pagamento
previsto no protocolo de 1997 e assim libertando os futuros
executivos da dependência desta divida, o que permitirá lançar
livremente um novo concurso público de Concessão da Rede de
Energia em Baixa Tensão, sujeito às regras da livre concorrência e transparência.”
Deliberação Nº 194/2016
Contratação de Empréstimo de MLP para aplicação exclusiva na amortização antecipada do Empréstimo PAEL
Presente a informação n.º 8046/2016 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a abertura de procedimento
para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo
para aplicação exclusiva na amortização antecipada do Empréstimo PAEL, nos termos previsto no Artigo 63.º da Lei do
Orçamento de Estado para 2016. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do
Partido Socialista abstiveram-se na Contratação de Empréstimo de Médio e Longo Prazo, amortização antecipada do Empréstimo PAEL por considerarem nesta intenção do executivo
proceder à substituição da dívida do Plano Apoio à Economia
Local (PAEL), um elevado risco, uma vez que prevê uma taxa de
juro fixa durante um período extenso (até 16 anos). Apesar de
nenhum dos bancos concorrentes poder apresentar um somatório de taxa de juro acrescido do respetivo spread de 2,75%,
achamos improvável que num período de elevada incerteza sobre o futuro dos mercados financeiros e nomeadamente das
políticas monetárias na europa, tenhamos algum banco que
arrisque perder dinheiro numa operação de elevado risco, como
constitui esta substituição de dívida e num período de taxas
de juro baixas, como constitui a base contratual para a constituição deste empréstimo com o Estado português.”
Deliberação Nº 195/2016
Contrato de locação de um espaço (gabinete) no Fórum
de Arte e Cultura de Espinho (FACE) com Hugo Marinheiro
dos Santos
Presente a informação n.º 8557/2016 dos Serviços de Cultura
e Museologia sobre o assunto em título, que se dá aqui por
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reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a proposta
dos Serviços de Cultura e Museologia da CME e tendo presente
a minuta de Contrato de locação anexa, com a qual também
concordou, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e
abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e
celebrar com Hugo Miguel Pereira Marinheiro dos Santos “Contrato de Locação do Gabinete 1.42 do Fórum de Arte e Cultura
de Espinho (FACE)”, de acordo com as cláusulas e termos nele
fixados, pelo preço contratual de 150,00 € (cento e cinquenta
euros), valor fixado a título excecional e condicionado à prestação, pelo locatário, das contrapartidas expressamente consignadas no contrato.
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Deliberação Nº 196/2016
Atribuição de Subsídio às Festas em Honra de S. Mamede
e Altos Céus 2016
Presente a informação n.º 8646/2016 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 atribuição de 3.000€ (três mil euros)
à Comissão de Festas em Honra de S. Mamede e Altos Céus
2016, como entidade responsável pela organização das festas
em honra da mesma, assumindo o consumo da eletricidade com
as ornamentações da festividade.
Deliberação Nº 197/2016
Atribuição de subsidio às Festas em Honra de S. Martinho
2016
Presente a informação n.º 8660/2016 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 atribuição de 3.000€ (três mil euros) à Comissão de Festas em Honra de S. Martinho 2016 como
entidade responsável pela organização das festas em honra
da mesma, assumindo o consumo da eletricidade com as ornamentações da festividade.
Deliberação Nº 198/2016
Festa de S. Martinho de Anta
Presente a informação n.º 8628/2016 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 Comissão de Festas
de S. Martinho de Anta a realizar a referida festa nos próximos
dias 11 a 13 de Novembro no Largo do Souto em Anta.
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Deliberação Nº 199/2016
Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no
Município de Espinho relativo a 2015 - Retificação da deliberação n.º 158/2016
Presente a informação n.º 8909/2016 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 o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente a
informação dos serviços, com a qual concordou deliberou,
por unanimidade, retificar a sua deliberação n.º 158/2016
de 12/08/2016, uma vez que a Associação Desportiva e Recreativa Ponte de Anta constava em duplicado da lista de
entidades com Relevância Social no Município de Espinho, devendo ser considerada a atribuição de um único subsídio no
valor de 900.00 € àquela entidade. Mais deliberou, também
por unanimidade, que a Paróquia de Anta seja contemplada
com 5.400,00 € e a Banda Musical Paramense com 3.000,00
€, mantendo-se o valor total a atribuir às Entidades com Relevância Social no Município de Espinho relativamente ao ano de
2015.
Deliberação Nº 200/2016
Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no
Município de Espinho relativo a 2016 - retificação de deliberação n.º 159/2016
Presente a informação n.º 8913/2016 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente a informação dos serviços, com a qual concordou deliberou,
por unanimidade, retificar a sua deliberação n.º 159/2016 de
12/08/2016, uma vez que a Associação Desportiva e Recreativa Ponte de Anta constava em duplicado da lista de entidades com Relevância Social no Município de Espinho, devendo
ser considerada a atribuição de um único subsídio no valor
de 900.00 € àquela entidade. Mais deliberou, também por
unanimidade, que a Paróquia de Anta seja contemplada com
11.500,00 € mantendo-se o valor total a atribuir às Entidades
com Relevância Social no Município de Espinho, relativamente
ao ano de 2016.
Deliberação Nº 201/2016
Agrupamento 274 de Espinho (C.N.E.): Ocupação da via
pública – ratificação
Presente a informação n.º 8621/2016 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Agrupamento 274
de Espinho (C.N.E.) para ocupação da via pública para venda de
velas nos dias 29 e 30 de Outubro e dia 1 de Novembro junto
ao cemitério de Espinho.
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Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 outubro 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 setecentos e noventa e três mil novecentos e vinte e
seis euros e vinte e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro euros e trinta 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 17 outubro do corrente ano, foram cabimentadas despesas
no valor de vinte e nove milhões quatrocentos e trinta e um mil
quatrocentos e vinte e seis euros e noventa e cinco cêntimos,
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor
de dezoito milhões oitocentos e trinta e oito mil setecentos e
vinte e nove euros e trinta e seis cêntimos.
Associação dos Antigos Alunos das Escolas da Feira e da
Tourada - Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Associação dos
Antigos Alunos das Escolas da Feira e da Tourada a agradecer
a colaboração da Câmara pela cedência do salão nobre pertencente à piscina “Solário Atlântico”, aquando do trigésimo
segundo convívio, simultaneamente comemorativo do décimo
Aniversário da Associação, ocorrido no dia 24 de setembro do
presente ano.
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. 20/2016

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS.
Aos sete dias do mês de novembro 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 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 Vereador Sr. António Vicente
de Amorim Alves Pinto. 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 202/2016
Aprovação da ata n.º 19/2016 de 31 de outubro
Em virtude da ata n.º 19/2016 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 31 de outubro 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 203/2016
Aprovação do relatório final e projeto de adjudicação da
aquisição de serviços de “CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO
DE ESPINHO, PARA OS ANOS LETIVOS DE 2016/2017,
2017/2018 E 2018/2019”
Presente a informação n.º 9207/2016 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, com três votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS aprovar o relatório final com o registo
n.º 458 juntamente com os demais documentos que compõem
o procedimento de aquisição de serviços para a “CONFEÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE ESPINHO, PARA OS ANOS LETIVOS DE
2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019”, ao abrigo do Acordo
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Quadro – Refeições Confecionadas – 2014 (da ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública. IP), Lote 1
(Fornecimento de refeições confecionadas e prestação de serviços associados na Região Norte) e adjudicar ao Agrupamento
Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A.
| Socigeste, Lda. | Itau, S.A., pelo valor de 798.300,83€ (setecentos e noventa e oito mil, trezentos euros e oitenta e três
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, por ser esta
a proposta de mais baixo preço, de acordo com o critério de
adjudicação escolhido para o presente procedimento.
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Deliberação Nº 204/2016
Pedido de revogação da deliberação de Câmara n.º
172/2016
Presente a informação n.º 9041/2016 da Divisão de Obras
Particulares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com
três votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, revogar a deliberação tomada em reunião ordinária
de câmara de 12/09/2016 e deliberar que seja atribuído ao
estabelecimento denominado UTWO – Caffé, Gelataria, Lda. o
horário de funcionamento acordado entre as partes, ou seja,
todos os dias até às 23:00 horas exceto aos sábados que poderá funcionar até às 24:00 horas.
Deliberação Nº 205/2016
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a “Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho – ADCE” para efeitos da
utilização da loja interior n.º 17 do Mercado Municipal de
Espinho para implementação do Gabinete de Apoio ao
Empresário e Empreendedor»
Presente a informação n.º 9036/2016 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). 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 “Associação de Desenvolvimento de Espinho - ADCE”, ao abrigo da competência prevista
na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais – RJAL;
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 69/2015,
de 16 de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) -, o
referido «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Espinho e a “Associação de Desenvolvimento do Concelho
de Espinho – ADCE” para efeitos da utilização da loja interior n.º
17 do Mercado Municipal de Espinho para implementação do
Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedor», de acordo
com os considerandos e termos nele fixados.
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Deliberação Nº 206/2016
Aprovação da realização do «Concurso Internacional de
Marionetas e Outras Formas de Animar – Mar_Marionetas
2017» e respetivo “Programa e Regras de Participação”
Presente a informação n.º 9187/2016 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, concordando com
a proposta dos Serviços de Cultura e Museologia, deliberou,
por unanimidade, no âmbito da atribuição prevista na alínea
e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais – RJAL; 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 realização «Concurso de Marionetas
e Outras Formas de Animar – Mar_Marionetas 2017», e para
efeitos da sua implementação aprovar – ao abrigo do previsto
das competências previstas nas alínea u) e k) (parte final) do
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro o respetivo “Programa e Regras de Participação”, nos termos
dos quais funcionará e organizar-se-á a iniciativa em questão,
em conformidade com o proposto pelos serviços. Mais deliberou a Câmara aprovar atribuir os seguintes prémios no âmbito
do presente concurso: 1.º Prémio – 1.200,00€ (mil e duzentos
euros); 2.º Prémio – 500,00€ (quinhentos euros); 3.º Prémio –
350,00€ (trezentos e cinquenta euros); Prémio especial do Júri
para jovens criadores – 500,00€ (quinhentos euros).
Deliberação Nº 207/2016
Aprovação da realização da «4.ª Bienal Mulheres d’ Artes» (2017) e respetivo “Programa e Regras de Participação”
Presente a informação n.º 9192/2016 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, concordando com a
proposta dos Serviços de Cultura e Museologia, deliberou, por
unanimidade, ao abrigo das competências previstas na parte
final da alínea k) e na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 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), no
âmbito da atribuição prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo
23.º do referido diploma legal, aprovar a realização da “4.ª Bienal Internacional Mulheres d’ Artes” (2017), e para efeitos da
sua implementação aprovar o respetivo “Programa e Regras de
Participação”, nos termos dos quais funcionará e se organizará
a iniciativa em questão, em conformidade com o proposto pelos
serviços. Para tal, mais deliberou a Câmara aprovar comparticipar o Prémio Bienal Internacional Mulheres d’Artes no valor de
€3.000,00 (três mil euros) e o Prémio Especial do Júri no valor

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

de €2.000,00 (dois mil euros) a atribuir no concurso da Bienal
e realizar a respetiva despesa. Tendo ainda sido deliberado designar os elementos do Júri da Bienal e respetiva Comissão de
Honra de acordo com a proposta dos serviços conforme indicado no documento acima referido.
Deliberação Nº 208/2016
Festa de S. Martinho de Anta 2016 - ocupação da via pública
Presente a informação n.º 9217/2016 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 Comissão de Festa S.
Martinho de Anta 2016 a utilizar os diversos espaços para efeitos de preparação de tapetes florais, bem como ocupação do
domínio público para passagem da Procissão Solene nos dias
12 e 13 de novembro do corrente ano, no âmbito da realização
da festa S. Martinho de Anta 2016, em Anta.
Deliberação Nº 209/2016
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva
Presente a informação n.º 9167/2016 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 setembro e outubro de 2016, e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.
Deliberação Nº 210/2016
IV Gala do Desporto - Atribuição dos prémios de desporto
do Município de Espinho
Presente a informação n.º 9099/2016 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar os prémios
de desporto atribuídos pelo Município de Espinho, na IV Gala do
Desporto, realizada a 29 de outubro de 2016.

e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 31 de outubro do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e
nove milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos
e quarenta euros e vinte e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte milhões
seiscentos e cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e oito
euros e trinta e nove cêntimos.
Conservatória do Registo Civil de Espinho – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Conservatória do
Registo Civil de Espinho a agradecer a realização das obras de
reparação de fissuras e pintura das suas instalações, enaltecendo a disponibilidade e contributo da autarquia na melhoria da
imagem da Conservatória e do ambiente de trabalho.
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

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 31 de outubro 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 quinhentos e setenta mil cento e quarenta e dois euros
e oitenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:
um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil setecentos e
três euros e noventa e quatro cêntimos. DOCUMENTOS: trinta
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ATAS

RESULTADOS FINANCEIROS A
30 DE NOVEMBRO DE 2016

REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de novembro 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

Orçamento
23.866.000
8.306.100
100
32.172.200

Cobrada
Execução
19.943.582
83,56%
4.028.591
48,50%
0
0,00%
23.972.174
74,51%

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
22.476.000
9.696.200
32.172.200

Paga
Execução
17.774.387
79,08%
4.967.851
51,24%
22.742.238
70,69%

Assembleia Municipal de Espinho
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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

Novembro-2015
Novembro-2016
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
12.133.885
12.123.310 13.515.492 13.540.356
4.733.515
4.733.515
5.335.157
5.335.157
1.440.558
1.432.541
1.432.436
1.439.342
1.373.332
1.372.633
1.380.202
1.379.998
471.600
471.600
414.169
414.169
4.012.344
4.002.573
4.295.587
4.324.912
0
0
481.021
481.021
104.267
104.267
170.014
164.541
6.286
0
0
6.286
19.330.480
14.293.457 15.637.381 10.431.818
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
5.146.603
5.146.603
5.209.765
5.209.765
7.537.274
7.646.854
4.217.851
4.222.053
31.464.365
26.416.767 29.152.873 23.972.174

Novembro-2015
Faturada
Paga
15.087.965 16.839.975
8.248.017
8.363.980
6.544.908
8.136.339
295.040
339.655
1.434.193
1.434.193
281.461
281.461
1.152.732
1.152.732
5.304.433
7.163.749
3.661.051
5.379.764
1.643.382
1.783.985
469.750
490.033
469.750
490.033
22.296.341 25.927.950

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

Novembro-2016
Faturada
Paga
15.019.878 17.269.702
8.177.629
8.322.321
6.609.758
8.670.641
232.490
276.740
1.522.233
1.378.442
240.668
238.090
1.281.565
1.140.352
3.356.987
3.773.845
1.574.876
1.829.008
1.782.111
1.944.836
223.754
266.595
223.754
266.595
20.122.851 22.688.584
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Receita Cobrada 2016

Alheia
44%

Própria
56%

Despesa Paga 2016
1%
6%

17%

Encargos Funcionamento
Serviço da Dívida

76%

Investimento Global
Restantes Despesas
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Novembro-2016
Novembro-2015
28.482.872,88
25.870.960,13

DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
1. Empréstimos
2. Outros Credores
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

13.223.271,45
15.259.601,43

11.705.638,41
14.165.321,72

4.687.106,55

3.660.077,57

1.500.000,00
2.051.269,54
1.746.760,02
113.252,91
138.606,55
0,00
0,00
52.650,06
1.135.837,01
106.110,88
67.777,75
879.127,36
82.821,02
0,00
33.169.979,43

1.000.000,00
1.212.918,34
583.118,43
9.014,24
7.758,64
7.107,05
0,00
605.919,98
1.447.159,23
103.933,00
67.777,75
1.187.422,72
88.025,76
0,00
29.531.037,70

Dívida
35.000.000
30.000.000

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
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25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Novembro-2015Novembro-2016
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

PARTICIPAÇÕES
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NIF/NIPC

PARTICIPAÇÃO

%

508905435

1.890.466,88 €
661.127,86 €
299.350,00 €
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%
0,06%
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
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
504558161
513606181
501394192
502823305
501627413

OUTRAS ASSOCIAÇÕES

TOTAL
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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

Novembro-2015 Novembro-2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

∆
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores
397
369

193

59

42

41

39

34

30
39

Dez-11

Dez-12

Dez-13

Dez-14

Jun-15

Dez-15

Mar-16

Jun-16

set/16

Nov-16

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016 - Novembro
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.

3.521.797
3.456.516
3.456.516
65.281
65.281
11.253.441
2.213.665
987.409
1.226.256
0
42.133
0
42.133
8.653.050
0
2.168.970
2.332.875
1.687.987
1.402.279
1.060.940
344.592
171.491
173.101
0
3.656.307
0
2.505.565
274.867
274.867
0
0
621.710
12.812
608.898
254.167
467.128
0
329.770
137.358

2.567.453
2.512.251
2.512.251
55.201
55.201
7.102.907
1.049.429
374.736
674.693
0
7.164
0
7.164
5.778.361
0
478.747
1.857.428
1.408.081
1.136.421
897.684
267.953
121.106
146.848
0
2.490.292
0
1.873.023
0
0
0
0
434.973
7.183
427.790
182.296
312.200
0
238.122
74.078

72,90%
72,68%
72,68%
84,56%
84,56%
63,12%
47,41%
37,95%
55,02%
n.a.
17,00%
n.a.
17,00%
66,78%
n.a.
22,07%
79,62%
83,42%
81,04%
84,61%
77,76%
70,62%
84,83%
n.a.
68,11%
n.a.
74,75%
0,00%
0,00%
n.a.
n.a.
69,96%
56,07%
70,26%
71,72%
66,83%
n.a.
72,21%
53,93%

18.898.674

12.472.851

66,00%
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
01 SET. a 30 NOV.’16

Atendimento Municipal - AME

27

Atendimento Municipal - AME

4500

2500

11%

3388

3000

3398

3679

3171

3500

Setembro | Outubro | Novembro

4401

3801

4000

5%

84%

494
174

464
214

500

201

1000

474
255

483
246

486
252

1500

498

2000

0
Set-15

Out-15
Atendimento Geral

Nov-15

Set-16

Urbanismo

Out-16

Nov-16

Feiras e Mercados

Atendimento Geral

Urbanismo

Feiras e Mercados

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

600
512

480

500

Setembro | Outubro | Novembro

31%

129
46
21

41

100

48

199

200

221

294

69%

37

300

372

400

0
Set-15

Out-15

Nov-15

Visitantes Nacionais

Set-16

Out-16

Nov-16

visitantes Estrangeiros
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Visitantes Nacionais

visitantes Estrangeiros

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Piscina Municipal de Espinho
10000
1079

1047
1000

441

1025

996
430

318

260

Piscina Municipal de Espinho

64

100

Setembro | Outubro | Novembro
20%

10
0

0 0
1
Set-15

Out-15

Nov-15

Alunos Inscritos

Set-16

Out-16

Nov-16

80%

Acesso Regime Livre

Alunos Inscritos

Em Setembro a Piscina esteve aberta para os utentes de regime livre.
Ano lectivo apenas teve inicio a 1 de outubro.

Regime Livre

Protocolos com Escolas:
· Sá Couto;
· Manuel Laranjeira;
· Manuel Gomes Almeida;
· Academia Música;
Em média, temos cerca de 200 alunos por semana que usufruem destes Protocolos existentes com a Autarquia, para utilização das
instalações da Piscina Municipal.
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Balneário Marinho de Espinho
Balneário Marinho de Espinho

5077

5096

4699

4000

4653

5000

5120

5616

6000

7%

3000

93%

191

291

402

229

417

1000

666

2000

0
Set-15

Out-15

Nov-15

Set-16

Out-16

Nov-16
N. utilizadores Piscina

N. utilizadores Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

- Colaboração da instalação e respectivos funcionários nos eventos da divisão de desporto e outras
- Corrida EDP memorial António Leitão;
- Gala do Desporto cidade de Espinho;
- Caminhada da Associação LACES.
- Renovação dos protocolos existentes;
- Auditoria ao processo certificação.
Assembleia Municipal de Espinho
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N. utilizadores Balneoterapia

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Nave Polivalente
N.º de horas de ocupação
1000
800

926

990

966
872

770

782

600
400

Nave Polivalente

200

Horas de utilização

0
Set-15

Out-15

Nov-15

Set-16

Out-16

Nov-16

30%

31%

39%
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Set-16

Out-16

Nov-16

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

250

200

150

214

202

199

192

182
139

100

Pavilhão Municipal N.G.

50

N.º de horas de utilização

0
Set-15

Out-15

Nov-15

Set-16

Out-16

38%

Nov-16

36%
26%

Set-16
Assembleia Municipal de Espinho
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Out-16

Nov-16

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Museu Municipal / FACE
Nº total de assitência nos eventos realizados

2691

3000

2500

Museu Municipal / FACE

2000

Ocupação do espaço por eventos
1500
1436

1%
7%

15%

Out-15

Congressos **

Set-16

Out-16

Teatro / Espetáculos

0
0

150
66

0
20
40

51
15

0

Nov-15

Exposições

107
106

224
185
47
0

110
42

0
48
17

Set-15

12%

500

320
131

252
0

0

60

218

1000

65%

0

Nov-16

Visitas Guiadas

Workshops*

Congressos **

Exposições

Teatro / Espetáculos / Cinema

Visitas Guiadas

Workshops*

30

Biblioteca Municipal JMS

1341

963
30
7

752
896
51

18
4

756

1253

1597

1515
47

30
1
165

737

887
790

974
31

0
5
312

914
286
18
2

48

1753

1743
1148

1503
1078
968
33
3
311

1

33

1034
857

500

888

1835

1500
1000

1958

2000

108

2500

1834

2642

3000

0
Set-15

Out-15

Nov-15

Set-16

Out-16

Nov-16

Acesso Internet

Horas de Ocupação dos PC

Inscrições de leitores

Empréstimos

Visitantes

Doações

Pedidos Utilização Instalações

Participantes nas atitivades

Biblioteca Municipal JMS
Setembro | Outubro| Novembro
0%

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

11%
17%

14%
29%

28%

Acesso Internet
Inscrições de leitores
Visitantes
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Horas de Ocupação dos PC
Empréstimos
Doações

1%

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

CULTURA

Contos e Cantos para Infantes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva comemorou, no dia
15 de novembro, o seu 30.º aniversário. Aproveitando esta efeméride, foram promovidas atividades de promoção da leitura,
através de um “Serão de Contos” e de uma oficina de narração
oral, ambos promovidos pelo contador de histórias Jorge Serafim.
No dia do seu aniversário, a Biblioteca permitiu que os seus
leitores visitassem as zonas de acesso reservado, mostrando
todo o circuito documental e o trabalho de backoffice que se
realiza na Biblioteca. Integrado neste programa festivo, a biblioteca reservou uma tarde de debate “Biblioteca: leitura de
gerações”, convidando leitores de diferentes faixas etárias
para testemunharam as suas vivências na Biblioteca ao longo
destes 30 anos, com uma plateia recheada de ilustres convidados que também fizeram parte da sua história.
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De destacar que o projeto da Biblioteca Municipal “Quintas Tecnológicas” foi premiado, aquando do colóquio “Três décadas de
Bibliotecas Públicas”, promovido pela BAD, no dia 22 de outubro na Biblioteca Municipal Almeida Garrett.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de setembro,
outubro e novembro de 2016.

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Bebéteca “Letras e Chupetas”
Dia 3 de setembro às 11h00
Dia 15 de outubro às 11h00
Dia 26 de novembro 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
24 bebés e 45 acompanhantes

“Tricotar Histórias”
Dias 6 e 20 de setembro às 15h00
Dias 4 e 18 de outubro às 15h00
Dia 29 de novembro às 15h00
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
33 participantes

Dia 17 de setembro, às 11h00
Dia 8 de outubro, às 11h00
Dia 19 de novembro 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.”
22 crianças e 43 acompanhantes

Lançamento do livro “mimos” de Manuela Maia
Dia 10 de setembro, às 15h00
O evento foi acompanhado com uma sessão musical interpretada pelo músico e cantor, João Pereira e Professor Paulo Beato.
50 participantes

Cedência de Instalações para a Divisão de
Educação da Câmara Municipal de espinho
Dia 14 de setembro, das 09h30 às 12h00
Reunião entre a empresa responsável pela AEC’S e os professores
45 participantes

Inauguração da Exposição de Pintura & Desenho
Dia 30 de setembro, às 17h00
10 participantes

Exposição de Pintura & Desenho
De 1 a 15 de outubro
Exposição coletiva dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos
do Atelier Sara Grilo
O Atelier Sara Grilo é uma escola de artes que começou a sua
atividade em 2003, em Lourosa. Durante alguns anos esteve
em Lisboa e está em Espinho desde 2014.
Os trabalhos que estiveram expostos, foram realizados em diferentes técnicas e suportes (dentro da área da pintura a óleo,
acrílico e desenho) no âmbito das aulas frequentadas, ao longo
de dois anos de trabalho.
100 visitantes
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Cedência de instalações para a Ação Social
Dia 13/10/2016, das 09h30 às 17h00
Ação de Formação “Planeamento e Desenvolvimento de Projetos de Intervenção Social: Ferramentas para a elaboração de
Projetos e de Candidaturas”
25 participantes

Cedência de instalações para a Ação Social
Dia 14/10/2016, das 09h30 às 17h00
Ação de formação e sensibilização para o acolhimento de refugiados
25 participantes

Campanha “Onda Rosa” – Mês dedicado ao Cancro da Mama
De 15 a 30 de outubro
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva aliou-se ao Departamento de Educação para a Saúde (DES), sensibilizando os
utilizadores para a prevenção do cancro da mama, através de
diversas ações.
150 participantes

Exposição “5 anos de Magia das Palavras lidas
e ilustradas”
De 18 a 29 de outubro
Mostra de trabalhos de expressão plástica e de escrita criativa,
realizados pelos alunos das escolas do concelho de Espinho,
Vila Nova de Gaia, Porto, S. João da Madeira, Santa Maria da
Feira, assim como outras instituições participantes com base
nos livros lidos nas sessões da atividade “A Magia das Palavras Lidas e Ilustradas” que ao longo dos últimos 5 anos tem
promovido o gosto pela leitura, pela escrita e pela expressão
artística e levado o nome da BM a outras escolas e Bibliotecas
do país, promovida pelas professoras voluntárias da Biblioteca
Municipal, Cândida Ribeiro e Isabel Pelaez.
Dia 18 de outubro, pelas 17h30 - Inauguração da Exposição “5
anos de Magia das Palavras lidas e ilustradas”
140 visitantes

Cedência de instalações para a Ação Social
Dia 19 de outubro, das 14h30 às 17h30
25 participantes

Visitas Guiadas à exposição “5 Anos de Magia
das Palavras lidas e Ilustradas”
Dias 21, 24 e 28 de outubro
75 participantes

Oficina “A magia da criação das palavras e das
ilustrações”
Dia 22 de outubro às 15h00
A oficina teve uma componente de escrita criativa e de ilustração, onde cada participante deu vida à personagem da história
que fez parte da exposição “5 anos de Magia das Palavras lidas

e Ilustradas”
Público alvo: infanto-juvenil
10 participantes

“Espinho noutros tempos – vivências e memórias” por Eugénio Morais
Dia 22 de outubro às 15h00
Uma retrospetiva por imagens da cidade de Espinho.
60 participantes

Workshop “Imagem profissional” pela consultora de imagem Rosa Pais Lopes
Dia 27 de outubro às 15h00
Rosa Pais Lopes
“Depois de uma carreira como Diretora de Qualidade numa empresa de tintas, Rosa Lopes decidiu seguir o sonho de criança e
estudar Consultoria de Imagem. No curso, deparou-se com várias dúvidas e informação muito densa. Para facilitar o seu estudo, pesquisou, escreveu e organizou muitas regras e ideias,
criando o manual “Como fazer uma consulta de imagem”. Com o
diploma na mão, pensou que este guia poderia ser útil a outros
estudantes da área e pensou em publicá-lo…”
Inscrições prévias e gratuitas
9 participantes

Sessão Comemorativa do Dia Internacional da
Animação – CINANIMA
Dia 29 de outubro às 15h00
Projeção de um filme de animação para famílias
Duração: 50m
10 participantes

À Roda das Histórias
Dia 29 de outubro 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
30 participantes

Onda poética
Dia 20 de outubro às 21h30
Dia 17 de novembro às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
65 participantes

Cedência de instalações para a Ação Social
Dia 03/11/2016, das 11h00 às 13h45
25 participantes
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A hora dos maiores
Dia 3 de novembro às 15h00
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
20 participantes

CINANIMA na Biblioteca
De 07 a 12 de novembro
250 participantes

Ponto a ponto… Se faz um conto!
Dias 22 e 29 de novembro às 10h00
Todas as terças feiras
Público alvo:1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, durante o período
letivo (1 turma)
25 participantes

Comemorações do 30º Aniversário da Biblioteca Municipal de Espinho (15/11/1986 |
15/11/2016)
Entrada livre
335 participantes
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Visita Guiada à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Dia 16 de novembro às 10h00
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: Grupo de 6 formandos (adultos), com mobilidade
reduzida, que frequentam o Curso de Técnico de Desenho Gráfico no Centro de Reabilitação Profissional de Gaia
10 participantes

Palestra “Arquitecturas – Espinho 50/80” pela
ACIVE
Dia 18 de novembro às 21h30
30 participantes

Apresentação do livro “Sedução e outras Ficções” de José Marmelo e Silva
Dia 19 de novembro às 15h00
UMA APROXIMAÇÃO À OBRA DE JOSÉ MARMELO E SILVA
por
Prof.ª Doutora Isa Vitória Severino
do Instituto Politécnico da Guarda
20 participantes

Cedência das instalações para o Arquivo
Dia 23 de novembro, das 9h30 às 17h00
40 participantes

Palestra da Tour Portugal “Quem tem coragem?” por José Canita
Dia 25 de novembro às 17h00
No dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da
Violência contra as Mulheres, pelas 17h00, José Canita (Autor
do guia “Quem tem Coragem?”), marcou presença na Biblioteca
Municipal José Marmelo e Silva – Espinho, para uma palestra da
Tour Portugal.
20 participantes

Lançamento do livro “Contributos para a História da Natação em Espinho” de Adriano Francisco de Almeida
Dia 25 de novembro às 21h30
90 participantes

Lançamento do livro “Timor-Leste, dívida por
saldar” de Comendador Gilberto Ferraz
Dia 26 de novembro às 15h00
Gilberto Ferraz, comendador, natural da freguesia de Tonda,
Tondela, com um vasto currículo, foi jornalista durante 30 anos
na BBC, em Londres.
15 participantes

Workshop “Três Reis de Gente”
Dia 26 de novembro às 15h00
O mar-marionetas – o Festival que não se esquece convidou
pais e filhos, avós e netos para construírem, em fantoches de
dedo, os 3 Reis Magos.
4 crianças e 4 acompanhantes

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

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
Setembro a Novembro as exposições “Colectiva de Pintura dos
alunos da oficina Atelier de Artes Laura Bártolo”, “1+1=2 Percursos” desenho e pintura de Gomes da Rocha e Henrique Coelho e “A Arte de Tanoaria – os últimos”, fotografias de José Fangueiro. Continuamos a dar espaço aos artistas de Espinho para
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apresentarem os seus trabalhos, como foi o caso das alunas
da Oficina Laura Bártolo com 40 obras em exposição. Na exposição de desenho e pintura de Gomes da Rocha e Henrique
Coelho, que teve o apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro,
destacamos a série de desenhos de várias personalidades da
cultura e das artes da cidade do Porto. O fotógrafo profissional
José Fangueiro tem fotografado a arte da tanoaria em Portugal, nomeadamente nos concelhos de Ovar, Espinho, Penafiel e
Porto. A sua obra é um grande contributo para a memória colectiva de Espinho e das suas gentes, designadamente no que diz
respeito às artes tradicionais que estão em vias de extinção.
Visitantes: 428

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Setembro a Novembro realizou-se no
FACE o congresso dos Médicos de Família do Hospital de Gaia/
Espinho, a Summer School da Universidade de Coimbra, o seminário “Direito das Crianças”, organizado pela Delegação de
Espinho da Ordem dos Advogados, o convívio sénior do Centro
Social de Paramos, o workshop da empresa Castros Iluminações e o Curso de Delegados de Mesa da Associação de Andebol de Aveiro.
Participantes: 536

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durantes os meses de Setembro, Outubro e Novembro, desenvolveu workshops nas escolas
do 1.º Ciclo do concelho de Espinho, relacionados com os trabalhos de preparação do Festival Mar-Marionetas de 2017 e
esteve directamente envolvido na organização do CINANIMA
2016, com a produção e organização da exposição patente ao
público na Galeria do Centro Multimeios, na decoração de algumas artérias da cidade e na organização das sessões para
as escolas, que decorreram no FACE, Biblioteca e Centro Multimeios de Espinho, num total de 2833 alunos.

num espaço final renovado.
Venha apreciar as fotos escolhidas para o “Calendário Solidário
Espinho para Todos 2017” e contemplar o conjunto das obras
apresentadas. Cerimónia de entrega de Prémios a 8 de dezembro pelas 16h00.
PRÉMIOS:
12 Melhores Fotos Individuais - Calendário Espinho para Todos
2017
(Prémio monetário €50,00/foto)
- Foto: Fevereiro - Ricardo Bruno Batista Proença
- Foto: Março - Flávio Alexandre Fonseca Alves Alberto
- Foto: Abril - Ricardo Bruno Batista Proença
- Foto: Julho - Antero Manuel Casal Ribeiro Pires Costa
- Foto: Julho - José Cassiano Ribeiro Osório
- Foto: Julho - Tatiana Denise Ramos Santos Silva
- Foto: Julho - Carlos Manuel Dias Salvador
- Foto: Agosto - Rui Lacerda
- Foto: Agosto - Joana Pinto Amorim
- Foto: Agosto - Nuno Henrique Oliveira Silva
- Foto: Agosto - Soraya Van Den Berg
- Foto: Novembro - Soraya Van Den Berg
Melhor Conjunto de 12 (Prémio monetário €50,00) José Cassiano Ribeiro Osório
Menção Honrosa
- Foto: Abril - José Cassiano Ribeiro Osório
Prémio do Público
- Foto: Abril - Carlos Manuel Dias Salvador

Exposição “Espinho para Todos - 12 Meses 12
Fotos”
Exposição dos trabalhos selecionados no “Desafio Fotográfico
– 12 Meses 12 Fotos”

Comemorações do Dia Mundial do Turismo

Foi inaugurada no dia 1 de novembro, na Loja Interativa do Turismo, a Exposição “Espinho para Todos - 12 meses 12 fotos”.
O “Desafio Fotográfico - 12 Meses 12 Fotos”, contou com 19
participantes, que concorreram com um total de 157 Fotos.
A exposição, pode ser visitada até dia 11 de dezembro. Os visitantes, além de apreciarem os trabalhos expostos e uma “Máquina Fotográfica do início do século XX” pertença da família
de Domingos Santos, poderão participar no “Prémio do Público”
- uma distinção de mérito, votando na foto preferida (até à data
da decisão do júri nomeado).
Os resultados da votação do júri, serão divulgados após decisão do mesmo. Depois da votação, as fotografias expostas,
serão devidamente identificadas com o nome dos autores.

O Concurso “Desafio Fotográfico - 12 meses 12 fotos” que culminou numa exposição onde foram exibidos excelentes trabalhos expostos na Loja de Turismo como primeira abordagem.
O público e o Júri classificaram!
Partimos agora para a segunda etapa com diferente dinâmica,

O júri, votará:
- Melhor foto por mês - prémio monetário no valor de €50,00
(cinquenta euros);
- Melhor conjunto de doze (12) fotos - prémio monetário no

TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LOJA INTERATIVA DE TURISMO DE ESPINHO LITE
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valor de €50,00 (cinquenta euros);
- O Júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer um dos prémios, se a qualidade das obras apresentadas não os justificar.
- O Júri poderá atribuir menções honrosas.
A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no dia 8 de dezembro de 2016.
Participantes: Antero Costa; Carlos Salvador; Daniel Sá; Flávio
Alberto; Francisco Azevedo; Guilherme Teixeira; Joana Amorim;
José Cassiano Osório; Mª Encarnação Guia; Nuno Oliveira Silva;
Olga Ferreira; Pedro Lobo Costa; Ricardo Proença; Rita Mendes
Dias; Rui Lacerda; Simão Pereira; Soraya Van Den Berg; Tatiana
Silva; Vítor Sousa.
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uma reunião com representantes de todas as entradas com o
objetivo de sensibilizar e recolher inscrições para a atividade
“Entrada Brilha +”, promovida pelo CLDS-3G.
O Modelo de Gestão dos Atrasos e Incumprimentos no Pagamento de Rendas de Habitação Social dos fogos propriedade
do Município de Espinho, tem sido reforçado com contactos
regulares com os técnicos que realizam o acompanhamento
das famílias no âmbito dos processos de Rendimentos Social
de Inserção e de Ação Social em cada território, através de
atendimentos e visitas domiciliárias conjuntas às famílias com
histórico de incumprimento.
Com o intuito de recolher e partilhar informação sobre boas
práticas sobre o trabalho desenvolvido nesta área, foi realizada
uma reunião externa com a GaiaUrb, no dia 16 de novembro.

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE

ARTICULAÇÃO INTRAINSTITUCIONAL

AÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE MORADORES DO COMPLEXO HABITACIONAL DA QUINTA DE PARAMOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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.
Foram avaliados dois processos relativos a pedidos de isenção
no pagamento de taxas, tendo em conta critérios de insuficiência económica, no âmbito do apoio prestado pelos serviços
à DOPL.

HABITAÇÃO SOCIAL
O atendimento e acompanhamento de proximidade e a articulação interinstitucional têm vindo a ser reforçados, fomentando a promoção do bem-estar das populações e visando sempre
a procura de soluções conjuntas e partilhadas, com vista à resolução dos problemas que vão sendo identificados.
Foram realizadas reuniões de moradores com todas as entradas do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, com a colaboração do Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G ‘Espinho Vivo’, que visaram, entre outros aspetos, sensibilizar os
moradores para a pertinência da constituição de uma Comissão
de Moradores.
Também em Guetim todos os moradores foram convidados
para uma reunião com o mesmo objetivo, tendo já sido constituída uma Comissão de Moradores de Guetim.
No Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos, foi realizada

Tendo em conta a intervenção de proximidade realizada junto dos moradores dos diferentes complexos habitacionais de
gestão municipal, os serviços têm vindo a reforçar o seu papel
como 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
DSBA (pedidos de limpeza urbana; esclarecimento de dúvidas
sobre as tarifas especiais da água e saneamento).

A Comissão de Moradores do Complexo Habitacional da Quinta,
em Paramos, continua a reunir com regularidade com o apoio
do CLDS – 3G ‘Espinho Vivo’, assumindo uma participação ativa em todas as atividades que têm sido dinamizadas naquele
Complexo Habitacional.
No passado dia 17 de novembro esta comissão esteve novamente reunida com o Sr. Presidente da Câmara, para apresentar
e reforçar alguns das situações com que se têm deparado e
debatido no Complexo Habitacional da Quinta de Paramos.
Em estreita articulação com o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS – 3G) ‘Espinho Vivo’, foi constituída, no dia
11 de novembro, a Comissão de Moradores de Guetim.

HORTAS COMUNITÁRIAS
A CME apoiou alguns moradores residentes no Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos, na deslocação à LIPOR para
uma formação em “agricultura biológica” e na sequência desta
ação foram atribuídos três talhões a novos utilizadores.
As Hortas Comunitárias de Paramos continuam a receber elogios por parte de todos os que a visitam e uma classificação de
“Bom” por parte da LIPOR.

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
No âmbito do trabalho desenvolvido pelo CLDS-3G ‘Espinho
Vivo’, nomeadamente no que respeita às ações dinamizadas
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pelo Eixo 2 e 3, foram realizadas diversas reuniões, também
com a colaboração do Centro Comunitário de Paramos, para articulação das atividades a desenvolver, bem como definir tarefas a assumir por cada parceiro.
Assim, e a título de exemplo, no Complexo Habitacional da
Quinta, em Paramos, foram realizadas as atividades: “Comemoração do dia do Bairro”, no dia 3 de setembro, para assinalar o
16.º aniversário do Complexo Habitacional; “Concurso Entrada
Brilha+” no dia 16 de setembro; Ação de sensibilização sobre
“Higienização dos Espaços”, no dia 22 de setembro; Concurso
“Entrada Brilha+”, no dia 11 de outubro; Quermesse Comunitária e Feirinha de Trocas, no dia 9 de outubro.
A ação de sensibilização sobre higienização dos espaços foi
também dinamizada na freguesia de Silvalde, tendo sido realizado um contato prévio com os moradores para divulgar a iniciativa.
No dia 18 de novembro, os serviços asseguram presença na
entrega de prémios do concurso “Era uma vez...em Espinho”,
realizado no âmbito das atividades do CLDS-3G ‘Espinho Vivo’
promovidas pela Cerciespinho.
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.

IGUALDADE DE GÉNERO E CIDADANIA
No âmbito da iniciativa “Pelo Combate à Pobreza e à Exclusão
Social”, bem como por forma a assinalar o dia 24 de outubro, no
qual se comemorou o “Dia Municipal para a Igualdade”, a Rede
Social de Espinho e o NLI de Espinho promoveram, no dia 19 de
outubro, na Biblioteca Municipal, a ação de sensibilização “Violência Doméstica, Um Problema Social, Uma Resposta Social”
dinamizada pela ADDIM.
No dia 11 de novembro recebemos a iniciativa “Cidadania e
Igualdade de Género: Conflitos Relacionais” desenvolvida com
as populações dos complexos habitacionais de Silvalde, Paramos e Anta, como parte da iniciativa Roteiro Cidadania em
Portugal promovida pela Secretaria de Estado para a Cidadania
e Igualdade e pela ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.
Esta iniciativa consistiu na disponibilização de uma carrinha
devidamente equipada e uma equipa qualificada, preparada
para ajudar na dinamização das redes locais, com recursos pedagógicos e lúdicos de apoio a atividades que sejam propostas pelas autarquias, em parceria com as organizações locais e
seus territórios.
No concelho de Espinho a iniciativa realizou-se com a parceria
entre a autarquia e o CLDS 3G ‘Espinho Vivo’ e as instituições
que o dinamizam, nomeadamente ADCE, Cerciespinho e Centro
Social de Paramos.
No dia 25 de novembro, “Dia Internacional pela Eliminação da
Violência contra as Mulheres”, pelas 17h00, asseguramos presença na visita do autor José Canita (Autor do guia “Quem tem
Coragem?”), na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva – Espinho, para uma palestra da Tour Portugal.
Nesta palestra, foram abordados os seguintes tópicos princi-

pais: apresentação do guia “Quem Tem Coragem?” (3ª Edição);
Partilha de histórias de superação na vida pessoal e profissional do Autor; Orientações para alcançar o sucesso profissional e uma vida mais equilibrada e saudável; Reconhecimento
público de exemplos de Coragem locais como: Cerciespinho,
Academia do Mar, Chuva de Afetos, Centro Social de Paramos,
Sporting de Espinho-Natação, entre outras.

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:
- Viagem sénior a Sintra, que decorreu nos dias 3 e 4 de setembro, com um grupo de 41 participantes;
- Viagem sénior a Roma - Itália que decorreu nos dias 21 a 24
de outubro, com um grupo de 43 participantes;
- Festa de S. Martinho Sénior, que decorreu no dia 6 de novembro, na Nave Polivalente de Espinho. Nos dias 26 a 27 de
outubro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e
nos dias 4 e 5 foi realizada a montagem e decoração do espaço;
- Elaboração das propostas de viagens a realizar no ano de
2017.

APOIO À INICIATIVA
“ACOLHIMENTO DE RECOLOCADOS”
No âmbito do acolhimento pela Paróquia de Espinho de dois
jovens da Eritreia, os serviços têm vindo a prestar todo o apoio
necessário ao seu processo de integração, tendo no período
em análise sido realizado o acompanhamento da sua frequência da uma formação em Soldadura, articulação com outras entidades, apoio na gestão doméstica e promoção de atividades
com vista ao desenvolvimento da sua autonomia.
Ainda neste âmbito, foi promovida pelo Alto Comissariado para
as Migrações, IP (ACM) em parceria com o Conselho Português
para os Refugiados (CPR) uma ação de formação e sensibilização para o acolhimento de refugiados, que foi realizada no
Município de Espinho no dia 3 de novembro, na Biblioteca Municipal.

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 629 utilizações.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA NO
MUNICÍPIO DE ESPINHO
Teve inicio no dia 8 de novembro o quarto Programa Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com Demência, no
âmbito do projeto Cuidar de Quem Cuida.

PROJETO “CUIDAR NA DEPENDÊNCIA”
Aproveitando a experiência e o knowHow adquirido no âmbito
do projeto “Cuidar de Quem Cuida” os técnicos das entidades
parceiras envolvidas no projeto em questão iniciaram no passado dia 18 de novembro um programa psicoeducativo dirigido
aos cuidadores de pessoas idosas dependentes.
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PROJETO REDE DE APOIO ALIMENTAR
Com o início do ano letivo 2016/2017 foi reiniciado o projeto
“Rede de apoio alimentar”, no dia 26 de setembro. No período
em análise, as refeições excedentes das escolas que integram
o projeto foram distribuídos a cerca de 1380 beneficiários através do setor de ação social da Paróquia de Espinho.

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
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Os serviços asseguram presença nas seguintes iniciativas:
- Seminário “A Mediação Intercultural: entre Mediações”, que
decorreu no dia 28 de setembro, no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro;
- Formação “Roteiro Envelhecimento Ativo”, promovida pela
AMP e que decorreu nos dias 22 de setembro; dias 6, 13, 18,
25 e 27 de outubro; e dias 8, 10, 22, 24 e 29 novembro, na
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto;
- Sessão de sensibilização “Violência Doméstica: um problema
social, uma resposta social”, dinamizada pela ADDIM e que decorreu no dia 19 de outubro, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, em Espinho;
- Ação de formação e sensibilização sobre o “Acolhimento de
refugiados”, promovido pelo ACM, IP em parceria com o CPR,
que decorreu no dia 3 de novembro, na Biblioteca Municipal
José Marmelo e Silva, em Espinho;
- Palestra “Quem tem Coragem?”, dinamizada na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, no passado dia 25 de novembro.
- Encontro Técnico “IN (L)EGO” (Feiro Social e de Emprego),
promovido pela União das Freguesias de Grijó e Sermonde, no
passado dia 30 de novembro.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
No período em análise, os serviços atualizaram alguns impressos do Processo Ação Social (PC02) tendo em conta que o mesmo passou a ser um processo certificado.
No dia 9 de novembro foi realizada uma auditoria de acompanhamento ao Município de Espinho, tendo o Processo Ação Social sido auditado no âmbito da mesma.

PROGRAMA REDE SOCIAL
Foi realizada no dia 22 de setembro a assinatura do “Protocolo
de parceria para a implementação do Núcleo de Planeamento e
Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho”.
A Rede Social de Espinho, em parceria com a EAPN, promoveu
nos dias 13, 14 e 28 de outubro a Ação de Formação “Planeamento e Desenvolvimento de Projetos de Intervenção Social:
ferramentas para elaboração de projetos e de candidaturas”,
dirigida aos técnicos da Rede Social.
Foram ainda promovidas em articulação com a Rede Social de
Espinho a ação de sensibilização sobre violência doméstica e a
ação de formação e sensibilização para o acolhimento de refugiados, já referidas anteriormente.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE
Programa Sem Fronteiras - Torneio de Futsal
1,2 e 5 setembro de 2016
A Salta Fronteiras Associação é uma organização vocacionada
para o desenvolvimento do programa “Sem Fronteiras”, iniciativa que resulta do protocolo estabelecido com o Instituto da
Segurança Social (ISS), a Movijovem e o Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ).
Esta Entidade organizou um espaço de colónias de férias, visando um tempo de aprendizagem para as crianças e jovens
que se encontram acolhidos em lares e centros de acolhimento
temporário de instituições públicas ou de instituições particulares de solidariedade social e/ou em acompanhamento pelas
comissões de proteção de crianças e jovens e que muitas vezes
estão “privadas” de oportunidades como esta.
À semelhança do ano passado, o Município de Espinho apoiou
esta causa na cedência de instalações da Nave Polivalente e
Piscina Municipal.

Torneio de Abertura A.A.E. Badmínton
17 Setembro de 2016
No passado dia 17 de setembro realizou-se na Nave Polivalente de Espinho o Torneio de Abertura - 2º Torneio Prof. Fernando
Gouveia, prova que faz parte do calendário da Associação Regional de Badminton de Aveiro e que a Associação Académica
de Espinho organizou pelo 7º ano consecutivo.
Participaram nesta competição 62 atletas oriundos de 7 clubes. Disputaram-se 148 jogos, entre as 10h00 e as 21h00, de
forma contínua e ininterrupta, tendo sido usados 6 courts.

Torneio Formação S.C.E. Voleibol “ Toninho Cup
“ 24 a 25 setembro de 2016
O torneio “Toninho CUP” teve como objetivo homenagear António Octávio (Toninho) que dedicou toda a sua vida a seção de
voleibol do SCEspinho. O momento alto do torneio deu-se com
a homenagem a esta personalidade que tando deu e continua
a dar ao S.C.E. Voleibol.
Na parte desportiva, o torneio foi bastante competitivo, ou não
estivessem presentes as melhores equipas de formação do voleibol português. Participaram nesta competição, 58 equipas
oriundas de 18 clubes, num total de 700 atçetas, tendo sido
realizados cerca de 170 jogos.
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Torneio Pré-época de Infantis Masculinos A.A.E.
Voleibol
8 outubro de 2016
O torneio decorreu durante a manhã e tarde do dia 8 de outubro, em duas redes no topo sul da Nave Polivalente de Espinho e teve como objetivo a preparação dos jovens atletas dos
4 clubes para o campeonato regional que se avizinha. Nesta
competição participaram cerca de 50 atletas dos clubes - AA
Espinho, CA Madalena, Esmoriz GC e Ala de Gondomar.

Torneio Cidade de Espinho – SCE Voleibol
8 e 9 de outubro de 2016
Realizou-se nos dias 8 e 9 de outubro de 2016 o “Torneio Cidade de Espinho”. Esta competição foi disputada nos escalões de
juniores e seniores, tendo o S.C.E. vencido no escalão de seniores masculinos. No escalão de juniores masculinos e feminino
estiveram presentes as melhores equipas nacionais tendo-se
realizado cerca de 60 jogos, participando nesta competição
cerca de 240 atletas, das quais 4 Equipas Seniores Masculinos,
9 Equipas Juniores Masculino, 7 Equipas Juniores Femininas.

5 de novembro de 2016
No passado dia 5 de Novembro realizou-se na Nave Polivalente de Espinho, no âmbito do Calendário Oficial de Provas da
Federação Portuguesa de Badminton, a 2ª Jornada Zonal de
Seniores - Zona Norte, prova de apuramento para a 2ª Jornada
Nacional.
A organização esteve a cargo da Associação Académica de Espinho.
Participaram cerca de 80 atletas de 10 clubes.
Disputaram-se 107 jogos, entre as 09h30 e as 19h00, de forma contínua e ininterrupta. Foram usados 10 courts.

Festa de S. Martinho Sénior 2016
6 de novembro de 2016
Evento temático, com uma tarde com animação musical, dança
e um lanche alusivo à época, composto por castanhas assadas
e jeropiga e decorrerá entre as 15h e as 18h que contou com
533 participantes.
Organização a cargo dos Serviços de Ação Social, Intergeracional e Saúde da Câmara Municipal de Espinho.

Torneio Futsal Desporto Escolar - NGD

IV Gala do Desporto
29 de outubro de 2016
Pelo 4º ano consecutivo a Câmara Municipal de Espinho organizou a “Gala do Desporto do Concelho de Espinho”. Esta cerimónia premiou dirigentes, entidades e atletas, pelas suas
prestações na época passada. Realizou-se na Nave Polivalente de Espinho, numa noite inteiramente dedicada aos atletas,
equipas e personalidades ligadas ao desporto e que mais contribuíram para a elevação do mesmo no concelho de Espinho.
Em noite de homenagem às personalidades do desporto, foram
muitas as surpresas, com abertura da Banda de Música da Cidade de Espinho e atuação de MTV Dance Kids. Destaque para a
presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
João Paulo Rebelo e do seu assessor Nuno Laurentino, nadador
olímpico em Atlanta 1996 e Sydney 2000. Além dos campeões
nacionais da época anterior, foram entregues os seguintes prémios:
Treinador do Ano – Gabriela Salvador; Sílvia Canelas (A.A.E. –
Ginástica Rítmica);
Atleta Revelação do Ano – Mariana Filipa Correia Fonseca
(Associação Académica Espinho – Ginástica Rítmica);
Atleta do Ano – Carlos Frederico Pinto Saraiva (Associação
Académica Espinho – Hóquei Patins;
Equipa do Ano – Ginástica Rítmica/Juvenis | Associação Académica Espinho;
Dirigente do Ano – António José da Costa Candeias Branco |
Associação Académica Espinho;
Associação Desportiva do Ano – Sporting Clube Espinho;
Reconhecimento Público e Homenagem – Vladimiro de Castro Brandão | Associação Académica Espinho

2ª Jornada Zonal de Seniores em Badmínton
A.A.E.

23 de novembro de 2016
O Futsal feminino abriu a Época Desportiva do Desporto Escolar Entre Douro e Vouga na Nave Desportiva de Espinho com
um Torneio de Abertura que envolveu a presença de mais de
100 praticantes dos escalões de Infantis B, Iniciadas e Juvenis.
Esta festa contou com a preciosa colaboração do Novasemente Grupo Desportivo, e com várias jogadoras internacionais no
seu plantel. Foi justamente a presença de algumas destas atletas - incansáveis na ajuda à organização do torneio - que trouxe um brilho especial a esta iniciativa, dada a sua simpatia e a
grande interação que desenvolveram com as jovens praticantes. A competição contou ainda com a presença de três árbitros
oficiais (com uma atitude muito pedagógica). Foram realizados
12 jogos realizados na tarde de quarta-feira, em Espinho, num
ambiente de grande e saudável convívio desportivo. Estiveram
presentes no torneio as seguintes equipas: Escola Básica Ave
- Vila das Aves, Santo Tirso; Escola Básica de Arouca; Escola
Básica de Milheirós de Poiares, Santa Maria da Feira; Escola
Básica de Loureiro, Alumieira, Oliveira de Azeméis; Escola Básica Dr. José Pereira Tavares, Pinheiro da Bemposta, Oliveira de
Azeméis; Escola Secundária de Arouca; Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva, Cucujães, Oliveira de Azeméis; Escola
Básica e Secundária de Santa Maria da Feira.

Clubes utilizadores da Nave Polivalente
NovaSemente G.D.
- Esgrima
- Halterofilismo
- Ginástica de Manutenção
- Badmínton
S. C. Espinho
- Voleibol Formação
- Voleibol Seniores
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- 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
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C.C.D. C.M. Espinho
- Futsal
Aero Clube da costa Verde
- Aeromodelismo
Policia de Segurança Pública
- Futsal

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 - 6 jogos
Futsal - 27 jogos
Voleibol - 0 jogos

COLETIVIDADES
E EVENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

“ESPINHO CIDADE ENCANTADA”

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 19 jogos
Futsal - 9 jogos
Voleibol - 33 jogos
Ténis de Mesa - 0 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
IOMA - Campeonato Internacional Inter-Estilos
- APAM
19 e 20 de novembro de 2016
No fim-de-semana de 19 e 20 de novembro, o Pavilhão Napoleão Guerra, em Anta, acolheu a quarta edição do “International
Open of Martial Arts of Espinho – IOMA2016”, evento organizado pela Associação Portuguesa de Artes Marciais – APAM,
com o apoio da Câmara Municipal de Espinho e da Federação
de Artes marciais Vietnamitas e afins. Esta competição, enquadrada no 42º aniversário da APAM, recebeu cerca de 150 participantes dos escalões de infantis, juvenis e adultos vindos de
diversos pontos do país.

Inauguração Luzes de Natal
No dia 18, pelas 18h foram inauguradas as luzes de Natal, na
Cidade Espinho. Há a registar um número mais significativo de
iluminações e de novos espaços. A opção recaiu na tecnologia
Leeds de forma a evitar gastos dispendiosos e contribuir para
uma maior eficiência energética.
A inauguração foi efetuada com um programa de animação de
Rua e com fogo de artifício.

Moda na rua – desfile de moda show de penteados e maquilhadoras
Das 10h30 da manhã até às 20.00h do dia 27 de Novembro,
as ruas 16,23 e 19 transformaram-se numa verdadeira passerelle de moda de rua. Foram milhares de espectadores que
se concentraram nas diferentes artérias da cidade para assistir
a apresentação das mais recentes tendências de moda e de
acessórios disponíveis nas lojas do comércio tradicional local. A animação de rua com dança, música e performance, criou
uma dinâmica muito forte na cidade e junto do comércio local.
Este evento teve a participação do comercio local Perfumaria
Lélia, Carmo Santos, Charly Hairstudio, Espaço Beauté, Cabeleireira Alma, Didonna Peles, Casa Mourão, Só Pequeninos,
Classy,Los Guapos, Presença Obrigatória,Nadja, Aomar, Amentia, Eva Joias, Under Blue, Cardio, Benetton, Ana Sapataria,
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Kaki, Casual, Tucha, 4 Seasons, Looks Sapataria, Oculista Vitó
e animação do grupo Royal Crew e MTVV Dance.”

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SALTA FRONTEIRAS ASSOCIAÇÃO | SETEMBRO
De 1 a 8 de setembro a Pousada de Juventude de Espinho recebeu cerca 30 crianças (da zona de Bragança, Guarda e Santarém) provenientes de famílias carenciadas e que se encontram
acolhidos em Instituições de Solidariedade Social.
A Salta Fronteiras Associação, uma organização não-governamental do ambiente (ONGA) pertencente ao distrito do Porto e
ao Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ), foi a instituição selecionada para desenvolver durante este período uma
colónia de férias, proporcionando um conjunto de atividades,
um espaço e um tempo de aprendizagem para as crianças que
muitas vezes estão “privadas” de oportunidades como esta.
Compreendendo as características do público-alvo, os monitores desta associação pediram a colaboração da Divisão de
Educação e Juventude no sentido de poder apoiar a execução
do plano de atividades.
O apoio fornecido pelo município incluiu idas à praia (disponibilização de barracas), à piscina do Parque de Campismo, visitas guiadas ao Museu Municipal de Espinho e transportes.

PROGRAMA DE OFERTA DE MANUAIS ESCOLARES | ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
A Câmara Municipal de Espinho aprovou a realização de um
Programa de Oferta de Manuais Escolares aos alunos das escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Espinho.
Para implementar este projeto foram escolhidos parceiros comerciais do concelho, num espírito construtivo de incentivo
ao comércio local e como forma de prestar o devido reconhecimento aos agentes livreiros desta cidade.
O Município de Espinho entrega a todos os encarregados de
educação uma credencial com indicação do nome do aluno, ano
escolar, nome do agrupamento de escolas, listagem dos manuais escolares e os estabelecimentos comerciais aderentes
ao programa.
Os alunos pertencentes a famílias integradas no 1.º escalão
de abono de família e os alunos com necessidades educativas
especiais recebem, também, os cadernos de exercícios.
O Município de Espinho efetuou, no âmbito deste programa,
uma despesa no valor de €63.675.03 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco euros e três cêntimos), IVA incluído.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
| 2016/2017
As AEC-Atividades de Enriquecimento Curricular, são atividades complementares às aprendizagens do ensino curricular
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas: atividade
no domínio desportivo; atividade nos domínios artístico, científico e tecnológico; atividade no domínio artístico, científico e
tecnológico – música; aprendizagem da língua inglesa.
Neste sentido, foi efetuado um procedimento para prestação
de serviços para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular das escolas básicas do 1.º ciclo da rede
pública do concelho de Espinho, para o ano letivo 2016/2017,
sendo atribuído à empresa – Forminho, Consultoria de Gestão
e Formação, Lda.
O serviço será disponibilizado de setembro de 2016 a junho
de 2017 pelo valor total de €73.470,00 (setenta e três mil e
quatrocentos e setenta euros), isento de IVA.
A atividade no domínio artístico, científico e tecnológico – música é ministrada pela Academia de Música de Espinho.

BADMINTON
Associação Académica de Espinho e a Novasemente Grupo
Desportivo desenvolvem e promovem no concelho a modalidade desportiva de badminton, sendo que a mesma era praticada
na Nave Polivalente de Espinho.
Na época desportiva 2016/2017, para proporcionar melhores
condições de treinos, o município através da Divisão de Educação e Juventude, da Divisão de Desporto e dos responsáveis
dos clubes, acordaram que os seus treinos passariam a ter lugar nos ginásios de escolas básicas do concelho.
Desta forma, a Associação Académica de Espinho utiliza o ginásio da EB de Silvalde e a Novasemente Grupo Desportivo
utiliza o ginásio da EB de Paramos.

COZINHA/REFEITÓRIOS DA ESCOLA ESPINHO 2
A Câmara Municipal de Espinho efetuou um investimento de
244 mil euros em dois novos refeitórios, uma cozinha e respetivo equipamento e um sistema de bombagem na Escola Básica
Espinho 2.
Esta requalificação está ao serviço de 345 alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, sendo ainda possível disponibilizar almoços para o pessoal docente e não docente e lanches
para os alunos do pré-escolar inscritos nas AAAF-Atividades de
Animação e Apoio à Família.
Com esta requalificação, as refeições passaram a ser confecionadas e servidas neste novo espaço.

HERÓIS DA FRUTA – LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL
A Câmara Municipal de Espinho, através da Divisão de Educação e Juventude e à semelhança do ano anterior, associou-se
ao projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, tendo
assumido a coordenação da participação de turmas de escolas
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públicas pertencentes ao concelho.
Nesta edição 2016/2017 estão inscritas 10 turmas, envolvendo 50 alunos do pré-escolar e 195 alunos do 1.º ciclo do ensino
básico, pertencentes à EB1/ JI Espinho 3 e Escola Básica de
Paramos.
Trata-se de um programa motivacional com os seguintes objetivos pedagógicos:
• Incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os dias, na escola e em casa;
• Conhecer a importância da fruta na alimentação e na manutenção da saúde;
• Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar uma alimentação saudável e variada;
• Sensibilizar a comunidade local para os benefícios de praticar
hábitos mais saudáveis.

Regime de Fruta Escolar | 2016/2017
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A Câmara Municipal de Espinho aderiu, à semelhança de anos
anteriores, ao projeto da Comissão Europeia “Fruta para as Escolas”.
O Regime de Fruta Escolar (RFE), instituído no âmbito da União
Europeia, consiste na distribuição de uma peça de fruta, duas
vezes por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das
escolas públicas e na realização de atividades no meio escolar,
que visem o desenvolvimento de competências de alimentação
saudável e o conhecimento da origem dos produtos agrícolas.
Para além da distribuição de frutas e legumes irão ser implementadas medidas educativas e de sensibilização. Durante o
ano letivo 2016/2017, o RFE abrange 1.249 alunos das escolas públicas do 1.º ciclo do concelho de Espinho.
Serão distribuídas 76.200 peças de fruta (maças, pêras, clementinas, tangerinas, laranjas, bananas, cerejas, pêssegos, tomates e cenouras).
O Município de Espinho vai efetuar, no âmbito deste programa,
uma despesa no valor de €11.901,12 (onze mil, novecentos e
um mil e doze cêntimos), acrescido de Iva à taxa legal em vigor.

PROJETO NO POUPAR ESTÁ O GANHO |
2016/2017
Durante este ano letivo, a Divisão de Educação e Juventude
e algumas turmas das escolas do concelho estão envolvidas
no projeto “No poupar está o Ganho”, em parceria com a Área
Metropolitana do Porto (AMP) e a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda (Museu do Papel e Moeda).
Ainda este ano letivo a AMP assumiu o investimento numa
nova dimensão – a medição do impacto social – contando para
o efeito com a parceria das Faculdades de Psicologia e Ciências
de Educação e Economia da Universidade do Porto.
No âmbito deste projeto já foram efetuadas reuniões na FPCE-UP, bem como deslocações de técnicos da DEJ às escolas para
realização de várias atividades.

PROJETO NA ESCOLA EU TENHO TUDO |
2016/2017
O Projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surgiu da necessidade de
disponibilizar às crianças com necessidades educativas especiais (NEE) das escolas do concelho, a possibilidade de, em contexto escolar, poderem beneficiar de um conjunto de serviços
terapêuticos visando não só as suas aprendizagens académicas como também as questões relacionadas com o seu desenvolvimento pessoal e social, saúde e bem-estar.
Abrange várias valências, desde psicomotricidade/reabilitação,
fisioterapia, terapia da fala, psicologia e equitação terapêutica.
A Câmara Municipal de Espinho, através de estabelecimento de
protocolo com o Centro Social de Paramos, assegura as sessões
de terapia da fala, fisioterapia e psicologia.
O Município de Espinho disponibiliza um técnico superior de
Educação Especial e Reabilitação para a área da psicomotricidade/reabilitação e transporte dos alunos.
O serviço será disponibilizado de novembro de 2016 a junho de
2017, pelo valor base de €17.812,50 (dezassete mil, oitocentos e doze euros e cinquenta cêntimos), isento de IVA.

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, formação, auditoria interna, bem como
produzida diversa documentação no âmbito da implementação
deste sistema.

SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE NECESSIDADES
DE QUALIFICAÇÕES
O Municipio de Espinho através da Área Metropolitana do Porto
(AMP) está a promover o estudo de antecipação de necessidades de qualificações intermédias que se enquadra no desenvolvimento do Sistema de Antecipação de Necessidades de
Qualificações (SANQ) promovido pela Agência Nacional para a
Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).
O desenvolvimento desse sistema responde ao objetivo de
promover uma abordagem mais estratégica ao investimento em formação profissional, designadamente aquele que se
dirige para a produção de qualificações profissionais de nível
não superior, correntemente designados como técnicos intermédios.
O município assume a relevância da estratégia deste estudo
que visa contribuir para uma melhor identificação das necessidades dos cursos de formação profissional ao nível da AMP.
Certamente constituirá uma mais-valia para o desenvolvimento empresarial local, podendo vir a refletir-se no aperfeiçoamento das capacidades dos trabalhadores e consequentemente na qualidade dos serviços prestados pelas empresas.
Foram feitas reuniões com os diretores das escolas que ministram estes cursos profissionais, o IEFP e a DGEstE.
Também, o município reuniu com vários empregadores do con-
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celho, para ouvir e recolher contributos que permitam enriquecer a análise das necessidades e da procura de qualificações
intermédias e de emprego jovem, no contexto regional e local.

ASSINADO MEMORANDO PARA ENSINO DE
MANDARIM
Foi celebrado um Memorando para o desenvolvimento de um
projeto-piloto de ensino de mandarim nas Escolas do ensino
básico do concelho de Espinho, numa cerimónia realizada nos
paços do concelho, no dia 8 novembro, com as assinaturas do
Dr. Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho e
do Prof. Doutor Manuel António de Assunção, reitor da Universidade de Aveiro.
O Município de Espinho, também, assinou com o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro um protocolo para a introdução
de aulas de Mandarim no 1.º ciclo de ensino básico.
O idioma começará a ser lecionado apenas no ano letivo
2017/2018 e segue o modelo já introduzido nas escolas do
Município de S. João da Madeira, onde as respetivas aulas têm
caráter opcional para alunos a partir do 3.º ano de escolaridade.
O memorando foi assinado após uma visita às turmas de mandarim de S. João da Madeira e envolve a Câmara Municipal de
Espinho, os Agrupamentos de Escolas do concelho, o Instituto
Confúcio (que na Universidade de Aveiro tutela o ensino do
Mandarim) e ainda a Universidade de Línguas Estrangeiras de
Dalian, na China, que vai disponibilizar orientação relativa aos
programas a ministrar em Portugal.
As aulas, por sua vez, serão sempre lecionadas por professores
nativos.

ELO
A Divisão de Gestão de Recursos Humanos e a Divisão de Educação e Juventude, no âmbito da modernização administrativa
e da implementação da plataforma ELO – sistemas de informação, promoveram ações de formação a todos os trabalhadores
municipais afetos às escolas do concelho.
Para além da sistematização dos registos de presença, esta
plataforma possui outras valências (Ex. justificação de faltas,
marcação de férias, controlo do seu registo) que auxiliam os
serviços na melhor gestão dos recursos humanos.

Refeições Servidas: 682
• Alunos com Escalão A – Refeições: 247
• Alunos com Escalão B – Refeições: 101
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 216
Alunos com Transporte Escolar: 416
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 310
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 631
Alunos inscritos nas AEC: 454
Refeições Servidas: 736
• Alunos com Escalão A – Refeições: 214
• Alunos com Escalão B – Refeições: 112
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 208
Alunos com Transporte Escolar: 152

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
Estabelecimento: 9
Ocupação da via pública: 15
Alojamento Local: 3
REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 88
PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 74
PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 147

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS
ANO LETIVO 2016/2017

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 457

Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2016/2017
diariamente

N. DE OFÍCIOS: 337

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 189

Atendimentos: 113
Obras Particulares: 224

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 245

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 67

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 647

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 107

Alunos inscritos nas AEC: 435

OUTROS: Elaboração da proposta final da ARU
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PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)
Após o envio de todos os documentos à Direção Geral do Território para depósito e publicação em Diário da Republica o Plano Diretor Municipal de Espinho – 1.ª Revisão, foi publicado em
Diário da Republica, II – Série em 01.09.2016, através de Aviso
n.º 10906/2016, concluído assim a sua execução.
PLANOS DE PORMENOR E UNIDADES DE EXECUÇÃO
Encontra-se em curso a verificação cadastral da área do Plano
de Pormenor da Orla Litoral Sul de Espinho. Encontram-se em
curso outros cadastros para a elaboração de unidades de execução.
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PROJETOS METROPOLITANOS/EUROPEUS
No âmbito do contrato n.º 669/2015, de 29 de setembro de
financiamento ”SIG Metropolitano”, da Área Metropolitana do
Porto, estiveram num plano de formação de 72 horas, os técnicos dos municípios que integram o grupo de trabalho, para
que a informação disponibilizada e a superveniente seja interoperável. Cada município receberá no âmbito deste contrato
os ortofotomapas de 2015, do seu município, da Direção Geral
de Território, à escala 1/10.000. Os SPE coordenam o Projeto
Europeu – Urbact MAPS e o INT -Herit.
PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS INTER-DIVISÕES
Elaboração e participação nos conteúdos de candidaturas ao
Portugal 2020 (SPE/DGAFT); Participação no processo de delimitação final da Área de Reabilitação Urbana -ARU (SPE/DOPL/
DGAFT); Encontram-se em curso estudos/projetos dos principais eixos viários da cidade (SPE/DSBA/DOM); Participação
e Monitorização das Hortas Comunitárias (SPE/DASIS/DOM/
DSBA); 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);
No âmbito da publicação do PDME, os SPE preparam a informação (novos layouts) e efetuaram posteriormente formação
aos serviços de AME, para utilização da nova ferramenta para
emissão dos extratos (QGIS). O mesmo aconteceu com a DOPL
(SPE/AME/DOPL).

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA(SIG)
Transposição de todas as plantas do Plano Diretor Municipal
de Espinho – 1.ª revisão no SIG para disponibilização aos munícipes no AME, e carregamento das bases de dados do SIG;
Elaboração de um GEOPORTAL para acesso dos serviços internos. Encontra-se em curso um para acesso do munícipe; Georreferenciação e elaboração de base de dados de informação
cadastral; Monitorização, apoio técnico e validação do trabalho
realizado pelos interlocutores das outras unidades orgânicas;
Disponibilização de elementos digitais solicitados pelo AME;
Atualização da informação disponível no portal da CME http://
portal.cm-espinho.pt/pt/servicos-online/urbanismo/planeamento-estrategico/.
Tendo sido detetadas algumas anomalias nos servidores do
SIG, com repercussões na disponibilização WEB da informação,
os serviços continuam a garantir os restabelecimento permanente do sistema; (SPE/AME).
OUTROS TRABALHOS/AÇÕES
Encontra-se em curso o loteamento dos terrenos da Câmara
Municipal na Lomba em Paramos; No âmbito, da publicação do
PDME, foram realizados novos layouts no SIG, para disponibilização da informação no AME, designadamente: (i) Planta de
localização; Plantas temáticas avulsas (A3/A4); Conj. 1, que
engloba os extratos das plantas de ordenamento e de condicionantes; Conj.2, que inclui os extratos das Plantas de implantação e de condicionantes dos Planos de Pormenor; Conj. 3,
que incorpora extratos das plantas, perfis e quadros síntese
dos Loteamentos. Foram ainda realizados/adaptados outros
documentos como são exemplo os pedidos de cartografia, cedência de cartografia digital e das participações públicas no
âmbito dos Instrumentos Gestão Territorial (IGT); Certificação
dos SPE da norma da qualidade ISO 9001:2008; Atendimento
e apoio a empresários, investidores e munícipes.

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”.
Em avaliação a proposta do POC-CE.
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PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
PRESENÇAS
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- Presença no Concerto “Expensive Soul”, no âmbito do Festival Oito24, na Alameda 8.
- Presença no “Espinho Night Out”, no âmbito do Festival
Oito24, pelos bares da cidade.
- Presença no “Sem Espinhas” no âmbito do Festival Oito24,
realizado na Rua 41.
- Presença na “Entrega de Prémios da Columbófila de Guetim”,
- Presença na “Inauguração da iluminação da Festa N. Sra. Ajuda”, na Rua 19.
- Presença no almoço “Pic Nic” da Casa do Porto, realizado no
Parque de Campismo.
- Presença na Majestosa Procissão da N. Sra. das Dores.
- Presença na visita do Ministro do Ambiente às obras de requalificação da orla costeira de Paramos e Espinho.
- Presença na “Apresentação do Plano de Ação para o Litoral
Norte”, na Estação Litoral da Aguda.		
- Presença na “Inauguração do Fórum de Esmojães”, na Antiga
Escola Primária de Esmojães.
- Presença na inauguração da Loja Interativa de Turismo “Porto Welcome Center”, no Porto.
- Presença na “Sessão Solene do 40º Aniversário da CerciEspinho”, na Idanha.
- Presença na “Entrega Prémios do Grupo Columbófilo de Anta.
- Presença na “Apresentação das Equipas do S.C.Espinho”, na
Nave Polivalente de Espinho.
- Presença na Eucaristia e na Majestosa Procissão da N. Sra.
dos Altos Céus.
- Presença na “Inauguração do Museu do Calçado, em S. J. Madeira.
- Presença nas “Comemorações do 36º Aniversário da ABCR”,
na Igreja de Paramos.
- Presença no “Concerto da Orquestra Clássica de Espinho Anta Capital do Violino”, que decorreu na Academia de Música
de Espinho.
- Presença no “Baile dos Idosos de São Martinho”.

- Presença na “Welcome Drink do Cinanima”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Presença na inauguração do edifício “O Nosso Café”.
- Presença na “Desfolhada” na sede da Associação de Moradores da Idanha.
- Presença na “IV Gala do Desporto”, que decorreu na Nave
Polivalente de Espinho.
- Presença no “Dia de Finados”, no Cemitério Mun. Espinho.
- Presença na visita a escola do 1º ciclo em S. J. da Madeira.
- Presença na “Assinatura do Memorando Projecto Pedagógico
para o ensino do mandarim nas Escolas do Concelho de Espinho”.
- Presença no “Jantar de Gala da Assinatura do Memorando”,
que decorreu no Casino de Espinho.
- Presença na “Feira do Outono”, realizado na E.B. Espinho Nº2.
- Presença no “Magusto” na Escola Básica Espinho Nº3.
- Presença na “Festa de São Martinho”, na Univer. Sénior.
- Presença na “Inauguração da Loja Tigre”, na Rua 18.
- Presença no “Magusto em Honra de São Martinho”, em Anta.
- Presença na “Sessão de Encerramento do CINANIMA”, que
decorreu no Centro Multimeios de Espinho.
- Presença na “Missa e Procissão em Honra a São Martinho”.
- Presença na “Palestra com o Eurodeputado Dr. Paulo Rangel”,
realizado na Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira.
- Presença “XXVII Feira do Mel e Castanha”, na Lousã.
- Presença na Sessão de Abertura “O direito das Crianças - Novos Paradigmas, no FACE.
- Presença na “Cerimónia Quadro de Excelência ano letivo
2015/2016”, na Escola Secundária Gomes de Almeida.
- Presença na “Entrega diplomas de Projetos e Formação Profissional” da Associação Comercial de Espinho.

REPRESENTAÇÕES
- Representação no Atelier “Land Art” no âmbito do Festival
Oito24, no Parque João de Deus.
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- Representação na cerimónia de abertura da “Espimodel
2016”, realizada na Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação no 43º Aniversário do Grupo Desportivo
Estrelas Vermelhas de Silvalde, na sede do clube.
- Representação na comemoração do “16º Aniversário do
Complexo Habitacional da Quinta Paramos.
- Representação no “II Congresso Nacional de Rede Cidades
Vilas de Excelência”, no Porto.
- Representação no almoço do “Concurso de Elegância Automóvel de Espinho”, no Hotel Solverde.
- Representação no “111º Aniversário S. Francisco de Assis”.
- Representação no lançamento do Livro “Mimos” de Maria
Manuela Maia, que decorreu na Biblioteca José Marmelo e Silva.
- Representação no “Concurso de Elegância Automóvel de
Espinho, no Largo Câmara Municipal de Espinho.
- Representação na “Inauguração da Exposição Coletiva Atelier Artes Laura Bártolo, no FACE.
- Representação no “50º Aniversário Associação Águias de
Paramos”, no restaurante Flor da Corga.
- Representação no “19º Aniversário da Probus”, que decorreu no Hotel Praia Golfe.
- Representação na “Sessão Solene do 50º Aniversário
Águias de Paramos”, na Praia de Paramos.
- Representação na cerimónia de abertura “Engenharia Sanitária nas Cidades do Futebol”, em Guimarães.
- Representação no “Workshop - Combate ao Conluio na
Administração Pública”, realizado no Porto.
- Representação no “5º Aniversário da Associação dos Ex-Combatentes do Ultramar da Vila Silvalde.
- Representação na “Cerimónia de entrega de prémios de
Campeonato Nacional PGA, no OportoGolf.
- Representação no aniversário do projeto “5 anos do Futuro projeto das 100.000 árvores”, nos Viveiros Municipais do Porto.
- Representação na inauguração da exposição “Sem Escola,
nem Escala”- pintura, que decorreu no FACE.		
- Representação na inauguração da Exposição Coletiva de
Pintura “4 Mãos D’Arte”, no Centro Multimeios de Espinho.
-Representação no jantar de entrega de prémios do Grupo
Columbófilo de Espinho, realizado no Centro Luso Venezolano.
- Representação na “4ª Caminhada Solidária LACES” em Espinho.
- Representação no “Torneio de Voleibol Toninho Cup”, que
decorreu na Nave Polivalente de Espinho.
- Representação no debate - “Conversas com café - Turismo
Acessível”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na apresentação do Itinerário Rali Casino
Espinho, no Hotel Solverde.
- Representação no “II Seminário- Mar, Educação e Património”, que decorreu na Póvoa do Varzim.
- Representação na inauguração da “Exposição de Pintura &
Desenho do Atelier Sara Grilo”, na Biblioteca Municipal.
- Representação no concerto “Encontros com a Música’16”Coro Amigos da Música, realizado no Europarque.
- Representação no “Aniversário Estrelas Ponte de Anta” na
sede do clube.
- Representação no Jogo de Voleibol - SCE X SLB, na Nave
Polivalente de Espinho.
- Representação na “Entrega de Diplomas na Conclusão da
Assembleia Municipal de Espinho
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Secundária Dr. Manuel Laranjeira”, que decorreu no Casino.
- Representação no “5º Aniversário Espinho e Mar a Cantar”,
no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação na “Cerimónia de Entrega de Prémios Rally
Casino Espinho”, na Alameda 8.
- Representação na inauguração da Exposição “5 anos de
Magia das Palavras Lidas e Ilustradas”, Biblioteca Municipal.
- Representação na sessão de abertura “II Jornadas Enfermagem Cirúrgica”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na 2ª Sessão “Espinho noutros tempos-vivências e memórias”, realizado na Biblioteca Municipal.
- Representação na “Sessão Solene Comemoração Dia de
Guetim”, que decorreu no Salão Paroquial de Guetim.
- Representação na antestreia do filme “A instalação do
medo”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na Eucaristia “Comemoração do Dia de Guetim”, na Igreja de Guetim.
- Representação no “Dia Internacional da Biblioteca Escolar”,
na Escola Secundária Gomes de Almeida.
- Representação no “Lançamento de Campanhas Promocionais Porto Welcome Center”, no Porto.
- Representação na “III Convenção Interinstitucional Sénior –
Centro Social de Paramos”, realizada no FACE.
- Representação na inauguração da Sessão no Planetário
“Nós Somos Aliens”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na inauguração da exposição “Desafio Fotográfico”, na Loja Interativa de Turismo.
- Representação na “Cerimónia Solene II Capítulo Confraria
da Caldeirada do Peixe e do Camarão”, realizada no FACE.
- Representação no jantar do “36º Aniversário do ABCR”.
- Representação no “Crianças Prime1rº - Cinanima”, que
decorreu no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na “Sessão Oficial da Abertura do Cinanima”,
no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação no “8º Aniversário do Comando Territorial de
Aveiro”, realizado no Quartel do Comando.
- Representação “Encontro com…. Joaquim Azevedo” que
decorreu na Escola Dr. Manuel Laranjeira.
- Representação na “Assembleia Geral Ordinária do 102º
Aniversário S.C.Espinho”, no Auditório da Junta de Espinho.
- Representação nas “Comemorações do 30º Aniversário da
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Representação na inauguração da exposição “A Arte da
tanoaria: os últimos”, realizada no FACE.
- Representação na “Caminhada Solidária - Casa F.C.Porto”.
- Representação “Scientist for Cycling Colloquium”, em Aveiro.
- Representação no Concurso Literário “Era uma vez em …
Espinho”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na inauguração da iluminação e decoração
de Natal, no âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”.
- Representação no ciclo “Arquitecturas - Espinho 50/80”.
- Representação na palestra de apresentação do livro “Sedução e outras Ficções”, na Biblioteca Municipal Representação
na “Entrega de prémios da IOMA - Int. Open Martial Arts”.
- Representação no espetáculo “Grande Filmes Grandes Músicas”, realizado no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na “Cerimónia Quadro de Excelência ano letivo 2015/2016”, realizado na Escola Secundária Gomes de Almeida.
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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 30 DE NOVEMBRO ‘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, foram apresentadas alegações escritas finais apenas pelo Município de espinho.
Entretanto o processo foi distribuído a novo Juiz, o Municipio
disponibilizou as alegações em formato “Word”, mas o processo foi retido em inspecção judicial.
Agora seguirá para emissão de sentença.
Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Ação administrativa especial para anulação de despacho do
Sr. Vice-Presidente da Câmara e condenação na prática de
acto devido.
Autor: Antonio da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Valor: €=50.000,00
O processo viu declarada a sua extinção por deserção da instância, por parte do autor. Posteriormente a decisão foi revogada, decorreram os prazos para apresentação sucessiva,
pelas partes, das alegações de direito, ao que se seguirá 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
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Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa
Sousa
Valor: €=253,726,13
Emitido acórdão que julgou a ação parcialmente procedente,
e deduzido pelo Municiípio de Espinho recurso jurisdicional
desse mesmo acórdão, foi o recurso admitido e os autores
apresentaram as suas contraalegações, tendo entretanto
o processo sido remetido ao tribunal central administrativo,
onde foi distribuído.

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.
Processo n.º 1127/10.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;

PROCESSOS JUDICIAS

Autores: Monteadriano – Engenharia e Construção, S.A. e
outros;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda a remess à conta.
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 nova data da perícia médico-legal. 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;
Realizada a Audiência Prévia, aguarda marcação da data d
Audiência de Discussão e Julgamento.
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;

Aguarda remessa à conta.
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 da interposição de recurso, por parte
da Autora, e para, querendo, contra-alegar.
Processo nº 323/16.7BEAVR
Ação Administrativa
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Julgando procedente a excepção invocada pelo Município, o
Tribunal notificou a autora para identificar, correta e de forma
completa, os contra interessados.

(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;
A audiência de Discussão e Julgamento foi agendada para o
dia 16 de Fevereiro de 2017.
Processo n.º 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para proceder ao pagamento da
conta de custas.
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.
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PROCESSOS JUDICIAS

Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas,
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado para informar se, aquando da celebração do contrato, as partes haviam convencionado foro.
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.
Processo nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

49

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 548/16.3PAESP
Espinho – Instancia local – Secção Competência Genérica – J2
Inquérito (atos Jurisdicionais)
O Município foi notificado da admissão da sua constituição
como assistente.
Processo nº 549/16.3PAESP
Ministério Público – Espinho – DIAP – Secção Única
Inquérito
O Município foi notificado da admissão da sua constituição
como assistente.
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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.
Procedimento Administrativo
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro
Processo nº 54/2016
Requerido: Município de Espinho
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua resposta.
Processo de Retificação nº 2/2016
Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel de
Espinho
Espinho- Instancia Local – Secção de Competência Genérica
Inconformado com a decisão proferida pela Conservatória,
que indeferiu parcialmente o pedido, o Município recorreu
judicialmente da mesma.
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