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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03
Há boas notícias para o Parque Escolar do Concelho de Espi-

Ainda no decorrer de 2018, a Freguesia de Paramos contará

nho. Vai arrancar a reabilitação da Escola Básica Espinho 2.

também com um Espaço do Cidadão que será instalado no edi-

Tem contrato de financiamento assinado e está em fase de

fício da antiga escola da Bouça.

procedimento para lançamento de concurso público. Com esta
operação, a Escola Básica Espinho 2 ficará dotada de valências

Por estes dias começam os trabalhos de defesa da costa litoral

de um Centro Escolar.

espinhense com o arranque da empreitada de reforço estrutural do esporão norte-Praia da Baía.

A Requalificação da Escola Básica Sá Couto, que incluirá a Es-

O auto de consignação foi assinado nos Paços do Concelho

cola Básica Espinho 3 e a Requalificação da Escola Básica de

com a presença da Secretária de Estado do Ordenamento do

Guetim estão também abrangidas e enquadradas nos fundos

Território, da Agência Portuguesa do Ambiente e da empresa

comunitários do NORTE 2020.

Hydro Stone. A execução da empreitada tem um prazo de 7
meses, no valor de 1 milhão e 340 mil euros.

Com a conclusão deste plano já em marcha e já garantido

Esta obra é fundamental para combater a erosão costeira e

por financiamento comunitário o Município de Espinho passa a

defender a frente urbana e as praias de toda a frente de mar.

dispor de uma rede de equipamentos escolares de excelência.
Desde o dia 5 de Março Espinho conta com dois novos servi-

E o mar de Espinho voltou a acolher o” Junior Pro Espinho” .

ços públicos de proximidade. São os dois Espaços do Cidadão,

Esta 5ªa edição foi integrada na competição mundial do Lon-

instalados no Complexo Habitacional da Ponte de Anta e no

gboard Pro Tour.

Edifício do Fórum de Arte e Cultura-FACE.

A marca “Espinho Surf Destination” é uma aposta ganha e
para continuar. Nos últimos quatro anos, passaram pela cidade

Os dois Espaços do Cidadão vão permitir descongestionar os

mais de 800 atletas. As provas de Surf em Espinho e a quali-

serviços municipais de atendimento na CME e os outros ser-

dade das suas ondas geraram milhares de notícias que promo-

viços públicos concentrados no centro da cidade. O Espaço do

vem Espinho nos mais diversos pontos do mundo.

Cidadão instalado no FACE cobre toda a zona sul da cidade e a
população do Bairro Piscatório.

O Surf foi um dos cartazes e das atrações de Espinho na Bol-

O Espaço do Cidadão localizado no Complexo Habitacional da

sa de Turismo de Lisboa-BTL. O Festival Mar-Marionetas e o

Ponte de Anta pretende dar resposta aos utentes desta fre-

Encontro Internacional de Estátuas Vivas , a gastronomia com

guesia e à população de Guetim.
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o camarão de Espinho suscitaram a curiosidade e o interesse
de milhares de pessoas que passaram pela FIL nesta grande
montra do Turismo.
Espinho viveu este ano mais uma vez a quadra da Páscoa com
as celebrações da Semana Santa numa parceria entre as paróquias e o Município. Apesar do estado do tempo desfavorável
para as celebrações ao ar livre, o Concerto Pascal foi um momento de excelência na Igreja Matriz.
Deixo uma nota final para o novo instrumento de informação
“Espinho Vive”, uma Revista Municipal, que inclui a Agenda
Cultural e o Boletim Municipal. Com clareza e abertura esta
publicação bimensal procura informar os munícipes acerca da
atividade da Câmara e das deliberações da Assembleia Municipal, bem como publicitar eventos programados ao longo do
ano, agenda cultural e toda a informação útil e necessária para
o Município e para os munícipes.
Pinto Moreira
Presidente da Câmara
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Habitação para todos - Futuro sustentável e
diferenciado.
O tema do seminário organizado pela Câmara Municipal de Espinho
abordou a nova realidade da habitação social com a análise e discussão de temas como “A Habitação enquanto Direito Constitucional Básico”, “Públicos Diversificados e Inovação - novas ferramentas, novas
perspetivas” e “Rejuvenescer a Cidade”.
O encontro foi aberto pelo Presidente da Câmara Municipal de Espinho,
Pinto Moreira, que referindo-se ao tema, afirmou que “a habitação social tem que ser dinâmica e não estática, não é um direito adquirido
para a vida, nem é um direito hereditário”.
O autarca espinhense fez eco das preocupações dos municípios das
Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto reunidos na primeira cimeira em Sintra e que teve na agenda os novos desafios da habitação.
A transferência da propriedade e gestão dos fogos detidos pelo IHRU
deve atender ao financiamento da recuperação e requalificação do
edificado que, em regra, se encontra em piores condições que os bairros camarários.
Pinto Moreira elogiou a iniciativa da Divisão da Ação Social da Câmara
Municipal, em promover este debate que decorreu no FACE, com a participação de técnicos e especialistas de várias regiões do país.

05

Espinho promove-se na Bolsa de Turismo de
Lisboa - BTL
Feira Internacional de Lisboa -FIL
Espinho afirma-se uma vez mais como destino turístico na 30ª edição
da Bolsa de Turismo de Lisboa-BTL 2018, o maior evento nacional
dedicado à atividade turística, que decorre até ao dia 04 março na
FIL - Parque das Nações.
No primeiro dia do certame, o stand de Espinho contou com a presença dos Manos Guedes, os gémeos mais conhecidos do mundo da
moda, quer a nível nacional, quer a nível internacional para promoção
da marca “Espinho Surf Destination” e do evento de surf que acontece a partir de 10 março na cidade.
Destaque também para o Festival Internacional de Marionetas de
Espinho e Encontro Internacional de Estátuas Vivas com a performance do recordista do mundo em título de imobilidade, António Santos.
Tempo ainda para a promoção da gastronomia, com o camarão de Espinho, as famosas bolas de berlim e outras iguarias.
Vicente Pinto, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho com o pelouro do turismo marcou presença na sessão de abertura da BTL
afirmando “estar muito satisfeito, dado que a estratégia de posicionamento do nosso destino tem resultados positivos visíveis. O nosso
trabalho tem sido elogiado e respeitado pelos nossos pares e mais uma vez estamos de gala nesta feira”.
Recorde-se que a BTL é o maior evento de promoção turística realizado no nosso país e oferece aos profissionais a oportunidade de
conhecer o mercado nacional e internacional e tudo o que de melhor temos por cá. Ao público em geral a BTL oferece a oportunidade de
escolher novos destinos de férias.
A BTL espera receber nesta edição 80 mil visitantes. O Município de Espinho faz a sua promoção no Stand da Entidade Regional Porto e
Norte, integrado nas Terras de Santa Maria, juntamente com os municípios de Santa Maria da Feira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra,
São João da Madeira e Arouca.
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2 novos Espaços do Cidadão em Espinho
Espinho conta a partir de hoje (5 março) com dois novos serviços públicos de proximidade.
Os Espaços do Cidadão, localizados no Complexo Habitacional da
Ponte de Anta e no edifício do Fórum de Arte e Cultura de Espinho
- FACE foram inaugurados pelo Presidente da Câmara Municipal,
Pinto Moreira.
Dez funcionários municipais receberam formação adequada para
o atendimento nos novos Espaços do Cidadão em Espinho que,
vão permitir descongestionar os serviços públicos concentrados
no centro da cidade.
O Espaço do Cidadão localizado na Ponte de Anta serve os utentes
desta freguesia e a população de Guetim.
Já o Espaço do Cidadão instalado no FACE cobre toda a zona sul
da cidade e a população do Bairro Piscatório que assim deixa de
ter necessidade de se deslocar ao edifício da Câmara Municipal de

Espinho ou a outros serviços centrais, podendo resolver a maior
parte das questões junto ao local de residência.
Nestes novos espaços, os munícipes vão podem assim tratar de
assuntos da sua vida quotidiana como o Pagamento da fatura da
água, das rendas (habitação social e estabelecimentos comerciais, etc), efetuar o pagamento de refeições escolares dos alunos,
revalidar da carta de condução, alterações ao cartão do cidadão,
e outros relacionados com o Instituto da Segurança Social, Caixa
Geral de Aposentações, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou
Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Ainda no decorrer de 2018, a Freguesia de Paramos contará também com um Espaço do Cidadão que será instalado nas antigas
instalações da Escola da Bouça.

Reforço estrutural do esporão norte Espinho
Auto de consignação para a empreitada assinado esta
manhã nos Paços do Concelho

A execução da empreitada tem um prazo previsto de 7 meses, no
valor de 1 milhão e 340 mil euros.

A cerimónia decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho de
Espinho com a presença da Secretária de Estado do Ordenamento do Território, Drª Célia Ramos, o Presidente da Câmara
Municipal Espinho, Pinto Moreira e o responsável da APA-Norte,
engº Pimenta Machado.

Trata-se de um esporão com 350 metros de extensão que tem
sido uma barreira essencial na defesa da orla marítima da frente
urbana de Espinho.

O auto de consignação da empreitada foi assinado pela Agência
Portuguesa do Ambiente e a empresa Hydro Stone que dará
início aos trabalhos logo que as condições do mar o permitam.

A secretária de estado do Ordenamento do Território, acompanhada do Presidente da autarquia, técnicos da APA, autarcas
locais e do Professor Veloso Gomes, especialista em Hidráulica
Marítima na Faculdade de Engenharia do Porto, deslocaram-se à
Praia da Baía para observar e explicar o tipo de intervenção que
vai ocorrer no esporão norte de Espinho.
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ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07
do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que se
reporta a ata em apreciação.

ATA N. 03/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos nove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito,
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, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, Ana
Paula Africano de Sousa e Silva e Adelino Miguel Lino Moreira
Reis. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 11/2018
Aprovação da ata n.º 2/2018 de 29 de janeiro
Em virtude da ata n.º 2/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 29 de janeiro ter sido entregue em fotocópia a todos
os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a
Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto
nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação
por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros
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Deliberação Nº 12/2018
Informação relativa às autorizações prévias genéricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 2017
Presente a informação n.º 191/2018 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, remeter para a
Assembleia Municipal de Espinho a informação relativa às autorizações prévias genéricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 2017, nomeadamente as referidas nas
alíneas d) e e) das mesmas.
Deliberação Nº 13/2018
Informação relativa às autorizações prévias genéricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 2018
Presente a informação n.º 192/2018 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 e abstenção dos Vereadores do PS, remeter para a
Assembleia Municipal de Espinho a informação relativa às autorizações prévias genéricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 2018, nomeadamente a referida na alínea
c) das mesmas.
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Deliberação Nº 14/2018
Contrato de empreitada de obras públicas - “Conclusão
das Redes de Abastecimento de Água, de Drenagem de
Águas Residuais e Ramais Domiciliários no concelho de
Espinho” – Recusa de visto do Tribunal de Contas e formalidades subsequentes
Presente a informação n.º 181/2018 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 da recusa de visto do Tribunal de Contas ao contrato de empreitada de
obras públicas para “Conclusão das Redes de Abastecimento de
Água, de Drenagem de Águas Residuais e Ramais Domiciliários
no Concelho de Espinho”, celebrado em 3 de novembro de 2017,
com a entidade MAJOBER - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, LIMITADA e deliberou, por unanimidade,
aprovar, nos termos e com os fundamentos supra melhor evidenciados, a restituição do valor pago pela adjudicatária relativo
à celebração do contrato, no montante € 676,50 (seiscentos e
setenta e seis euros e cinquenta cêntimos); a devolução da Garantia Bancária n.º GAR/17301643, emitida em 2 de outubro de
2017, pelo BANCO BPI, S.A., com sede na Rua Tenente Valadim
n.º 284, 4100-476 Porto, no montante de € 64.079,84 (sessenta e quatro mil e setenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos); o pagamento dos emolumentos devidos ao Tribunal de
Contas, no valor de € 20,60 (vinte euros e sessenta cêntimos),
até 28 de fevereiro de 2018.
Deliberação Nº 15/2018
“Protocolo de Exploração do Centro Multimeios de Espinho” celebrado entre a Câmara Municipal e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho em
31/10/2012; Prorrogação do período de exploração
Presente a informação n.º 180/2018 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 e votos contra dos Vereadores do PS, no âmbito
do “Protocolo de Exploração do Centro Multimeios de Espinho”,
celebrado entre a Câmara Municipal e a Associação de Desenvolvimento do Concelho (ADCE) de Espinho em 31 de outubro
de 2012, e ao abrigo do previsto na sua cláusula 7.ª – e, igualmente, ao abrigo das competências do órgão executivo fixadas
nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado
pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16
de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro) -, aprovar a prorrogação do período da exploração do Centro Multimeios de Espinho atribuída
à ADCE e do protocolo que titula e regula essa exploração, por
um período de cinco anos, com efeitos desde 1 de novembro de

2017. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração
de voto: “Os vereadores do Partido Socialista votaram contra os
pontos 5 e 6 da ordem de trabalhos, nomeadamente, o Protocolo
de Exploração do Centro Multimeios de Espinho com a ADCE em
31/10/2012; Prorrogação do período de exploração e o Subsídio a atribuir à ADCE no âmbito do protocolo de exploração do
Centro Multimeios, uma vez que não foi fornecida qualquer informação ou documentação que permitisse apurar e avaliar o
protocolo ou qualquer justificação do valor do subsídio atribuído.
Entendemos que esta falta de monitorização, e de transparência
não salvaguardam o interesse público e devem ser revistos com
a maior celeridade possível.”
Deliberação Nº 16/2018
Subsídio a atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Espinho, no âmbito do protocolo de
exploração do Centro Multimeios
Presente a informação n.º 189/2018 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por maioria e votos contra dos Vereadores do PS, atribuir à ADCE
- Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Espinho,
para o ano de 2018 no âmbito do referido protocolo um subsídio
no valor de 250 000,00€. Os Vereadores do PS apresentaram
a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista votaram contra os pontos 5 e 6 da ordem de trabalhos,
nomeadamente, o Protocolo de Exploração do Centro Multimeios de Espinho com a ADCE em 31/10/2012; Prorrogação do
período de exploração e o Subsídio a atribuir à ADCE no âmbito
do protocolo de exploração do Centro Multimeios, uma vez que
não foi fornecida qualquer informação ou documentação que
permitisse apurar e avaliar o protocolo ou qualquer justificação
do valor do subsídio atribuído. Entendemos que esta falta de
monitorização, e de transparência não salvaguardam o interesse
público e devem ser revistos com a maior celeridade possível.
Deliberação Nº 17/2018
Atribuição de subsídio ao Carnaval da Idanha 2018
Presente a informação n.º 178/2018 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 250.00 € (duzentos e cinquenta euros) ao Grupo Desportivo da Idanha, entidade responsável
pela organização do desfile de Carnaval da Idanha em 2018.

Deliberação Nº 18/2018
Abertura de procedimento concursal para seleção e provimento de cargos de direção intermédia de 2º grau - Chefes de Divisão Municipal (5 postos)
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Presente a informação n.º 182/2018 da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata.
Votação: A Câmara tomou conhecimento e - nos termos da proposta da Divisão de Gestão de Recursos Humanos acima referida – deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura dos procedimentos concursais para provimento dos seguintes cargos de
direção intermédia de 2.º grau Chefe da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos, Chefe da Divisão de Planeamento e
Projetos Estratégicos, Chefe da Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, Chefe da Divisão de Ação Social, Intergeracional
e Saúde, e Chefe da Divisão de Cultura e Museologia, nos termos
dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado - sucessivamente alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008,
de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º
64/2011, de 22 de dezembro, pela Lei n.º 68/2013, de 29 de
agosto e pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro; e adaptada
à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de
dezembro). Tendo ainda a Câmara deliberado, por unanimidade,
fixar como métodos de avaliação para estes cinco procedimentos concursais de seleção e provimento dos titulares dos cargos
dirigentes em causa: a avaliação curricular e a entrevista pública,
solicitando-se complementarmente a apresentação pelos candidatos da definição de objetivos para as unidades orgânicas a
que concorrem. Mais deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei
n.º 49/2012 (na redação em vigor), propor à Assembleia Municipal de Espinho que delibere designar o júri de recrutamento
transversal a todos estes procedimentos concursais de cargos
dirigentes, com a seguinte constituição: Presidente do Júri: Dr.
Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal
de Espinho; Vogais efetivos: Dr. Pedro Miguel Martins da Silva
Almeida, Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos e
a Dra. Maria Nazaré Ferreira Martins, Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira; Vogais suplentes: Dra. Susana
Manuel Loureiro Teixeira, Chefe da Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal de Espinho (1.º suplente) e Dr. Jorge
António Figueiredo Crespo, Chefe da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Espinho (2.º suplente).
Deliberação Nº 19/2018
Agregado familiar de João Gonçalves; Incumprimento do
Pagamento da Renda Mensal por nove meses consecutivos; Proposta para determinar a resolução do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo
Presente a informação n.º 118/2018 da Divisão de Acção Social
Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
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ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando com a
informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, manifestar a João Gonçalves e respetivo agregado familiar a intenção
de determinar a resolução do arrendamento apoiado e cessação
do respetivo direito de ocupação do fogo que se lhe encontra
atribuído (sito na Rua Manuel d’Areia, nº 235, 3º Esquerdo, em
Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e
3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento de Habitação
Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de março)
bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por
força da remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação em vigor),
em virtude da situação de incumprimento do dever de pagamento da renda por um período de nove meses consecutivos. Tendo
para tal deliberado, por unanimidade, fixar um prazo de dez dias
úteis para efeitos de audiência prévia dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º do Código do Procedimento
Administrativo e no n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”.
Deliberação Nº 20/2018
Regras programa de apoio à esterilização
Presente a informação n.º 170/2018 da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar as condições de acesso ao “Programa de Apoio à Esterilização de Animais do Município de Espinho”.
Deliberação Nº 21/2018
Carnaval da Idanha – ocupação da via pública – ratificação
de despacho
Presente a informação n.º 161/2018 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido do Grupo Desportivo da Idanha,
representado por José Manuel da Rocha Oliveira, para ocupação
da via pública, bem como o corte ou condicionamento do trânsito, para realização do cortejo de carnaval no dia 11 de fevereiro (domingo) entre as 14h30m e as 18h30m, de acordo com o
percurso indicado pelo Desportivo da Idanha, no requerimento
rececionado no dia 15 de janeiro.
Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 31 janeiro de
2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e
oito euros e quarenta e sete cêntimos): dois milhões duzentos
e vinte e nove mil seiscentos e noventa euros e setenta e sete
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil setenta e oito euros e setenta e três
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 31 de
janeiro do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor
de vinte e seis milhões trezentos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e três euros e sessenta e dois cêntimos, tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de um milhão
duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e três euros e
treze cêntimos.

ATA N. 04/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e
dezoito, 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, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno

Protocolo de Colaboração entre a LIPOR e os Municípios
associados
A Câmara tomou conhecimento do Protocolo de Colaboração
assinado entre a LIPOR e os Municípios associados – Espinho,
Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e
Vila do Conde – que tem como objetivo formalizar entre o SGRU
e os Municípios as necessárias sinergias que garantam a melhor
utilização dos recursos disponíveis no âmbito da Candidatura a
apresentar ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos – POSEUR 11-2017-22- “Promoção de
Sistemas Inovadores para a Potenciação da Recolha Seletiva dos
Resíduos Urbanos Valorizáveis da LIPOR”.

Lacerda Lopes, Ana Paula Africano de Sousa e Silva e Adelino
Miguel Lino Moreira Reis. 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 22/2018
Aprovação da ata n.º 3/2018 de 9 de fevereiro
Em virtude da ata n.º 3/2018 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 9 de fevereiro ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe estão confiadas e, a instâncias dos Srs. Vereadores do PS, prestou
esclarecimentos relativamente ao comunicado da IP- Infraestruturas de Portugal – respeitante às passagens desniveladas
previstas para o Bairro Piscatório, bem como esclarecimentos
relativamente à situação do protocolo respeitante ao Complexo
de Ténis de Espinho.

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da

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.

Sr. Presidente da Câmara foram prestados a instâncias dos Srs.

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.

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. Foi ainda aprovado, por unanimidade, o acréscimo à redação do texto do ponto
“Informação do Presidente da Câmara e da Vereação”, no sentido de passar a constar que os esclarecimentos dados pelo
Vereadores do PS.
Deliberação Nº 23/2018
Proposta de Doação do espólio de José Antunes Marmelo
e Silva feita pelos respetivos herdeiros para o Município
de Espinho
Presente a informação n.º 272/2018 da Divisão de Cultura e
Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ao
abrigo do previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias
locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º
52/2015, de 9 de junho, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, e pela
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março), aceitar a doação dos bens
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móveis que integram o espólio de José Antunes Marmelo e Sil-

Presente a informação n.º 265/2018 da Divisão de Cultura e

va - constituído pelo acervo patrimonial, documental e digital

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

(I – Mobiliário/Objetos Pessoais de José Marmelo e Silva; II – Do-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

cumentos Biográficos; III – Arte; IV – Manuscrito e Correspon-

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:

dência; V – Livros (e Revistas) ensaios/referências a José Mar-

A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima

melo e Silva) devidamente descrito e inventariado na proposta

referida e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa,

de doação (cujo teor aqui se dá como transcrito e reproduzido

com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a

na íntegra para os devidos efeitos) - feita pelos proprietários

presente minuta e celebrar, com a “FEST – Associação Cultu-

dos mesmos, os seus filhos e legítimos herdeiros, José Emílio

ral” – ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º 1

de Oliveira Marmelo e Silva, casado, residente na rua 8 n.º 939,

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime

5.º esq., 4500-372, Espinho, com o CC n.º 00845081 e com

jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei

o NIF n.º 111092000, e Nelson de Oliveira Marmelo e Silva,

n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015,

casado, residente na rua 26 n.º 440, 4500-162, Espinho, com o

de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º

CC n.º 00994842 e com o NIF n.º 134505670, nos termos con-

7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de

cretos melhor especificados na respetiva Proposta de Doação,

dezembro) - o referido “Protocolo de colaboração entre a câ-

e, para tal, aceitar as condições expressamente estabelecidas

mara municipal de espinho e a «FEST – Associação Cultural»

pelos proponentes donatários para o efeito.

para estabelecimento de parceria com vista à coorganização
do «FEST – Festival Novos Realizadores | Novo Cinema»”, de
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Deliberação Nº 24/2018
Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Espinho e «FEST - ASSOCIAÇÃO CULTURAL»
para utilização de uma loja no Fórum de Arte e Cultura de
Espinho para preparação das edições do «FEST – FESTI-

acordo com os considerandos e termos nele fixados.

Presente a informação n.º 245/2018 da Divisão de Cultura e

Deliberação Nº 26/2018
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de
Espinho para apoio ao projeto “Promover o Sucesso”, a
implementar em escolas do concelho, de fevereiro a ju-

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

nho de 2018

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

Presente a informação n.º 244/2018 da Divisão de Educação e

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

ção: A Câmara, tendo presente o considerado na informação

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como

acima referida e a proposta de minuta de protocolo em cau-

os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A

sa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade,

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

aprovar a presente minuta e celebrar com a “FEST - Associação

aprovar o Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal

Cultural” – ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º

de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime

de Espinho (ADCE) para apoio ao projeto “Promover o Sucesso”,

jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei

a implementar em escolas do concelho, de fevereiro a junho

n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015,

de 2018, pelo valor máximo de €26.425,79 (vinte e seis mil,

de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º

quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta e nove cêntimos),

7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de

isento de IVA.

VAL NOVOS REALIZADORES | NOVO CINEMA»”

dezembro) - o referido «Protocolo de colaboração entre a Câ-

nho para preparação das edições do «FEST – FESTIVAL NOVOS

Deliberação Nº 27/2018
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o Núcleo de Modelismo de Espinho para efeitos

REALIZADORES | NOVO CINEMA», (loja n.º 2, Norte-Exterior,

de utilização da Escola do Monte em Paramos

com entrada pela Rua 41, sita no rés-do-chão), de acordo com

Presente a informação n.º 267/2018 da Divisão de Apoio às

os considerandos e termos nele fixados.

Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá

mara Municipal de Espinho e «FEST - ASSOCIAÇÃO CULTURAL»
para utilização de uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Espi-

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
Deliberação Nº 25/2018
Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Câmara
municipal de Espinho e a «FEST –Associação Cultural»
para estabelecimento de parceria com vista à coorganização do «FEST – Festival Novos Realizadores | Novo Ci-

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).

nema»”

termos do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
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Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria e votos
contra dos Vereadores do PS, aprovar a mesma e celebrar nos
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75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias

e enquadramento do retorno social para as populações das ati-

locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de

vidades desenvolvidas nos espaços pertença do município. De

setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei

referir que o presente protocolo consubstancia um processo e

n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de

uma decisão partilhados com a Junta de Freguesia de Paramos

março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), “Apoiar

e em concreto com o seu Presidente, que foi atempadamente

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,

consultado sobre todo o processo e cuja posição favorável foi

recreativa ou outra de interesse para o município”, materiali-

tida em consideração.”

zando-se esse apoio através de protocolo de colaboração, a
celebrar com instituições públicas, particulares e cooperativas,
que desenvolvam a sua atividade na área do município, em termos que protejam cabalmente os direitos e deveres de cada
uma das partes e o uso, pela comunidade local, dos equipamentos, o Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal
de Espinho e o Núcleo de Modelismo de Espinho para efeitos
de utilização da Escola do Monte em Paramos. Os Vereadores
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “A cedência
será feita ao Núcleo de Modelismo de Espinho por 10 anos,
esclarecemos que nada temos contra o clube, muito antes pelo
contrário. O Clube de modelismo de Espinho tem prestado um
excelente serviço à comunidade. Nada temos contra o aproveitamento deste espaço, nem a sua requalificação, assim como
a sua valorização em prol da comunidade. No entanto, por uma
questão de transparência e imparcialidade, o processo de cedência da antiga escola do Monte, assim como de qualquer outro equipamento, deve ser regido por critérios credíveis, não
discriminatórios, e devidamente explicados a todas as instituições da freguesia, que naturalmente têm o direito de também
aspirar a poder usufruir de instalações. Acreditamos também
que a Junta de Paramos, como grande elo de proximidade entre o poder local e a comunidade, deve ser ouvida e tida em
consideração em todo este processo e em qualquer um que
seja de interesse comunitário. Acreditamos que, com o devido
planeamento e organização, as instalações da antiga Escola
de Paramos podem servir um maior número de instituições e
associações, contribuindo assim para o seu desenvolvimento
e para o desenvolvimento da nossa comunidade. Haverá quem
assim não entenda, mas a responsabilidade política com a população obriga-nos a nortear a gestão do património público
por critérios de equidade e justiça social. Neste sentido, os Vereadores do PS votaram contra Protocolo de colaboração com
Núcleo de Modelismo de Espinho - utilização da Escola do Monte em Paramos.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte
declaração de voto: “Os eleitos do PSD na Câmara Municipal
de Espinho, votaram favoravelmente o ponto n.º 6 da ordem
de trabalhos da reunião de Câmara, relativo ao “Protocolo de
colaboração entre a C.M.E e o Núcleo de Modelismo de Espinho
para efeitos de utilização da Escola do Monte em Paramos”, por
entenderem que decorre nas atribuições legais da Câmara Municipal o apoio a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa. Esta atribuição respeita ainda um
processo de identificação das necessidades das coletividades

Deliberação Nº 28/2018
Celebração de Protocolo de Parceria entre a ADRITEM –
Associação de Desenvolvimento Regional das Terras de
Santa Maria, o Município de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, para implementação do projeto Rota Criativa
Presente a informação n.º 274/2018 da Divisão de Acção Social Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo de
parceria em anexo, com o qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar o “Protocolo de
Parceria entre a ADRITEM – Associação de Desenvolvimento
Regional das Terras de Santa Maria, o Município de Espinho
e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho,
para implementação do projeto Rota Criativa – Rede de Ofícios
Tradicionais e Arte Criativa no concelho de Espinho”, com as
referidas entidades parceiras, ao abrigo da competência fixada
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, 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,
pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro), e de acordo com os considerandos e termos nele fixados.
Deliberação Nº 29/2018:
Atribuição de subsídio ao Festival Internacional de Música de Espinho – FIME
Presente a informação n.º 248/2018 da Divisão de Cultura e
Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€
(vinte e cinco mil euros) ao Festival Internacional de Música de
Espinho, referente à edição de 2018.
Deliberação Nº 30/2018
Atribuição de subsídio ao FEST (Festival Novo Cinema,
Novos Cineastas)
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Presente a informação n.º 249/2018 da Divisão de Cultura e

devidamente conjugados com o previsto no n.º 6 do artigo 34.º

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (na redação em vigor),

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

seja fixado um prazo de noventa (90) dias para desocupação e

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:

entrega da habitação, com a cominação de que, em caso de não

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

cumprimento da obrigação de desocupação e entrega voluntá-

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€

ria do fogo no prazo fixado para o efeito, o Município ordenará

(vinte mil euros) ao Festival Internacional de Cinema Jovem de

e mandará executar o despejo administrativo (nos termos dos

Espinho – FEST para a edição de 2018.

artigos 66.º e 67.º do “Regulamento de Habitação Social do
Município de Espinho”, devidamente conjugados com o previs-

Deliberação Nº 31/2018

to no artigo 28.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e

Atribuição de subsídio – CINANIMA

no artigo 76.º/1 do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto,

Presente a informação n.º 250/2018 da Divisão de Cultura e

ambos na redação em vigor, bem como os demais termos legal-

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

mente aplicáveis), requisitando, para o efeito, as autoridades

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

policiais competentes. Para tal, foi ainda deliberado, por una-

como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:

nimidade, que, caso não seja cumprida voluntariamente a obri-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

gação de desocupação e entrega da habitação, os ocupantes

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€

do fogo ficam sujeitos a despejo imediato e sem dependência

(vinte mil euros) à NASCENTE - Cooperativa de Acção Cultural,

de ação judicial (ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 76.º do

C.R.L. entidade responsável pela organização do CINANIMA,

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto).

edição de 2018.
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Deliberação Nº 32/2018
Conversão em definitivo da resolução do arrendamento e
cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de habitação social a José Gonçalves Mourito (e agregado familiar) por incumprimento no pagamento da renda mensal

Deliberação Nº 33/2018
Incumprimento do Pagamento da Renda por José Manuel
Rocha Oliveira por nove meses consecutivos; Proposta
extraordinária e excecional para liquidação integral da
dívida sem pagamento da indemnização
Presente a informação n.º 268/2018 da Divisão de Acção So-

desde maio de 2017

cial Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se

Presente a informação n.º 261/2018 da Divisão de Acção So-

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-

cial Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se

ta ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-

com a proposta da Divisão de Ação Social, Intergeracional e

ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-

Saúde, deliberou, por unanimidade, autorizar, de forma extraor-

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

dinária e excecional, que José Manuel Rocha Oliveira (enquanto

unanimidade, converter em definitivo e determinar a resolução

titular da ocupação do fogo sito no Conjunto Habitacional da

do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de

Ponte de Anta, Bloco 2, Entrada 2, 3.º Frente A, na União das

ocupação do fogo de habitação social que se encontra atribuí-

Freguesias de Anta e Guetim, concelho de Espinho), ao abrigo

do a José Gonçalves Mourito e respetivo agregado familiar (sito

do n.º 2 do artigo 33.º do “Regulamento de Habitação Social

na Avenida S. João de Deus, nº 2262, 1º Esquerdo, em Silvalde,

do Município de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015 publica-

Espinho) ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas

do em Diário da República, 2ª série, n.º 59, de 25 de março de

das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e 3

2015), possa obstar à resolução do arrendamento da habita-

do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento de Habitação

ção em causa, procedendo ao pagamento de forma integral e

Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015,

numa única prestação, do montante das rendas em atraso ([à

publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de

data no montante de 550,26€ (quinhentos e cinquenta euros

março) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (apli-

e vinte e seis cêntimos), correspondente a nove meses de ren-

cável por força da remissão legal operada pelos artigos 17.º/1

da]), sem que para tal lhe seja exigido o pagamento da indem-

e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada e

nização prevista na parte final desta disposição (no montante

republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto), em virtu-

de 50% do valor das rendas devidas e ainda não pagas), com

de do incumprimento do dever de pagamento da renda desde

fundamento exclusivamente na circunstância de a resolução

o mês de maio de 2017, ou seja, por um período de dez me-

do arrendamento ser suscetível de provocar a retirada das duas

ses consecutivos, situação que torna inexigível ao Município

filhas menores do arrendatário e eventual institucionalização

a manutenção da atribuição do fogo ao agregado familiar de

das mesmas, e no facto de existir uma entidade de apoio social

José Gonçalves Mourito. Mais deliberou a Câmara, também por

que se vai substituir ao arrendatário para o efeito, não tendo

unanimidade, que, nos termos do n.ºs 5 e 6 do artigo 65.º do

possibilidade de pagar aquela indemnização.

“Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”,
Assembleia Municipal de Espinho
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Deliberação Nº 34/2018

Resumo diário da tesouraria

Pedido de Cedência de Instalações Desportivas

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 19 de fevereiro

Presente a informação n.º 247/2018 da Divisão de Desporto,

de 2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e

ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-

milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta

cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara

e oito euros e quarenta e sete cêntimos): dois milhões nove-

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a

centos e vinte e nove mil setecentos e quarenta e quatro euros

autorização para a realização do estágio conjunto entre as se-

e sessenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:

leções nacionais portuguesa e a holandesa de Boccia, na Nave

um milhão trezentos e oitenta mil cento e trinta e nove euros

Polivalente de Espinho, no período de 17 a 23 de fevereiro de

e setenta e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada que,

2018 e aprovar a isenção dos valores constantes na tabela de

até ao dia 19 fevereiro do corrente ano, foram cabimentadas

preços do Município de Espinho (30,50€/hora - 7 dias x 5 horas

despesas no valor de vinte e seis milhões novecentos e vinte e

dia = 1.067,50€) à Associação Nacional de Paralisia Cerebral

nove mil quatrocentos e quarenta e um euros e sessenta e qua-

(PCAND).

tro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo
dia no valor de um milhão oitocentos e quarenta e quatro mil

Deliberação Nº 35/2018
Desfile de Carnaval – ocupação da via pública – ratificação

setecentos e vinte e seis euros e dezassete cêntimos.

de despacho

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

Presente a informação n.º 256/2018 da Divisão de Gestão Ad-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

estão confiadas.

grante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e

Intervenção do Público

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presi-

Intervenção da Sra. Alda Maria Rodrigues L. Santos Camarinha

dente da Câmara que autorizou o pedido da Associação de Pais

sobre realização de sessões de karaoke no estabelecimento

da Escola Básica de Silvalde, representada por José António de

denominado “Café Pescador”, situado nas proximidades da sua

Oliveira Gomes, para ocupação da via pública, bem como o corte

habitação, com música alta impedindo o descanso. O Sr. Presi-

ou condicionamento do trânsito, para realização do desfile de

dente da Câmara prestou os devidos esclarecimentos, mais di-

carnaval no dia 9 de fevereiro (sexta-feira) entre as 09h30m e

zendo que não foram emitidas pelos serviços municipais quais-

as 11.00 horas, de acordo com o percurso indicado pela Asso-

quer licenças especiais de ruído para aquele efeito.

ciação de Pais da Escola Básica de Silvalde, no requerimento
rececionado no dia 6 de fevereiro.

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as

Deliberação Nº 36/2018
Desfile de Carnaval - ocupação da via pública – ratificação
de despacho
Presente a informação n.º 257/2018 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Agrupamento de
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, representado pela Coor-

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

denadora de Estabelecimento Isabel Castro, para ocupação da
via pública, bem como o corte ou condicionamento do trânsito, para realização do desfile de carnaval no dia 9 de fevereiro (sexta-feira) pelas 10.00 horas, de acordo com o percurso
indicado pelo Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de
Almeida, no e-mail rececionado no dia 1 de fevereiro.

Assembleia Municipal de Espinho
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ATA N. 05/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos nove dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, 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, Maria de Lurdes Santos Ganicho,
Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes
e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo
justificado, a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e Silva.
Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de
Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

Domiciliários no concelho de Espinho”
Presente a informação n.º 342/2018 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, o seguinte: a. Determinar a abertura de um procedimento pré-contratual com vista à execução
da empreitada de obras públicas de “CONCLUSÃO DAS REDES
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E RAMAIS DOMICILIÁRIOS NO CONCELHO DE ESPINHO”
e que, para esse efeito, seja adotado um procedimento por
concurso público (sem publicação de anúncio no Jornal Oficial
da União Europeia), de acordo com o preceituado na alínea
b), do artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 1.690.000,00 €
(um milhão, seiscentos e noventa mil euros), acrescido de IVA

Deliberação Nº 37/2018
Aprovação da ata n.º 4/2018 de 26 de fevereiro
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da empreitada de “Conclusão das Redes de Abastecimento de Água, de Drenagem de Águas Residuais e Ramais

Em virtude da ata n.º 4/2018 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 26 de fevereiro ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.		
Deliberação Nº 38/2018
Nomeação da Comissão de Vistoria - Nível de conservação
de imóveis ou frações
Presente a informação n.º 371/2018 da Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar a proposta de nomeação da Comissão de Vistoria apresentada pela Divisão de Planeamento e
Projetos Estratégicos, nos termos e para os efeitos previstos
no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, no Regime Jurídico
de Urbanização e Edificação e no Regulamento Geral de Edificação e Urbanas, e ser constituída pelos seguintes membros:
Efetivos: Isabel Zenha, arquiteta; Rosa Guimarães, engenheira;
Maria José Pato, arquiteta; Suplentes: Agostinho Sousa, arquiteto; Herlander Fardilha, engenheiro.
Deliberação Nº 39/2018
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura
do procedimento por concurso público, para a execução
Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 | Abril de 2018

à taxa legal em vigor; b. Para efeitos do previsto no n.º 2 do
artigo 46.º-A do CCP, determinar a não contratação por lotes,
de acordo com a fundamentação apresentada pelos serviços
(nos correspondentes pedidos de autorização de despesa e informação); c. Aprovar as peças do procedimento, nos termos
da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minuta), do programa do concurso e do
caderno de encargos e que se anexam à presente decisão de
contratar; d. Determinar, que, de acordo com o estipulado no n.º
1 do artigo 67.º e no artigo 69.º do CCP, a condução deste procedimento seja realizada pelo Júri do Procedimento, delegando
neste órgão as respetivas competências, em respeito pelo estipulado no artigo 109.º do CCP, com exceção da competência
para a retificação das peças dos procedimento, para a decisão
sobre erros ou omissões identificados pelos interessados, para
a decisão de qualificação dos candidatos ou para a decisão de
adjudicação, conforme previsto na parte final do n.º 2, do artigo
69.º, aplicável por remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referido
diploma legal. Designando, para efeitos da constituição do júri,
os seguintes membros: PRESIDENTE - Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Cardoso Moreira Sá, Chefe da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente; 1.º EFETIVO - Eng.ª Carolina Alexandra
da Gama dos Santos, Técnica Superior da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente; 2.º EFETIVO - Eng.ª Anna Monika Kustra
Mano, Técnica Superior da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente; 1.º SUPLENTE – Suéli Tatiana Oliveira Monteiro Canelas,
Técnica Superior da Divisão de Gestão de Recursos Humanos;
2.º SUPLENTE - Luís Filipe de Sá Pinho, Assistente Técnico
da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente; e. Designar como
gestor do contrato o Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Cardoso
Moreira Sá (Chefe da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente),
nos termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

290.º-A do CCP, com a função de acompanhar permanentemen-

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

te a execução deste.

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

Deliberação Nº 40/2018
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para atribuição de subsídio para
efeitos da disponibilidade operacional do corpo de bombeiros em 2018
Presente a informação n.º 368/2018 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo em
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, participar e aprovar o “ Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bom-

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

beiros Voluntários do Concelho de Espinho para atribuição de
subsídio para efeitos da disponibilidade operacional do corpo
de bombeiros em 2018”.

ATA N. 06/2018

Deliberação Nº 41/2018
Doações ao Museu Municipal de Espinho

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE

Presente a informação n.º 329/2018 da Divisão de Cultura e

VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano dois mil e dezoi-

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

to, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

nicipal reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob

dade, aceitar a obra de pintura e as peças doadas ao Museu

a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José

Municipal de Espinho por Maria José Brandão do Amaral e Fer-

Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores An-

nando Ribau Lopes, reconhecendo o valor da obra de arte e

tónio Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos

do acervo relacionado com as coleções da Arte Xávega e da

Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacer-

Fábrica Brandão, Gomes & C.ª.

da Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por
motivo justificado a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e

Resumo diário da tesouraria

Silva. Sendo 18.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 de fevereiro

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão

de 2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um
milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta
e oito euros e quarenta e sete cêntimos): um milhão oitocentos
e setenta e nove mil novecentos e vinte euros e oitenta e nove
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e seis euros
e cinquenta e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada
que, até ao dia 28 fevereiro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de vinte e cinco milhões seiscentos e
cinquenta e um mil oitocentos e trinta e três euros e trinta e
três cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de três milhões cento e vinte mil quatrocentos

Deliberação Nº 42/2018
Aprovação da ata n.º 5/2018 de 9 de março
Em virtude da ata n.º 5/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 9 de março 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

e cinquenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos.

Assembleia Municipal de Espinho
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reunião a que se reporta a ata em apreciação.

de dezembro, na sua redação em vigor), em virtude da situação
de incumprimento do dever de pagamento da renda por um pe-

Deliberação Nº 43/2018
Contrato de Locação de um espaço (Gabinete 1.43) no
Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE) com Ricardo

ríodo de oito meses consecutivos. Tendo para tal, deliberado

Nuno Gaioso Vaz Fidalgo

do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do artigo

fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência prévia dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º

Presente a informação n.º 404/2018 da Divisão de Cultura e

65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Es-

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

pinho”.

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vo-

17

tação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a

Deliberação Nº 45/2018
Transmissão de titularidade da loja n.º 17 do Mercado Diá-

proposta da Divisão de Cultura e Museologia e tendo presente

rio

a minuta de contrato de locação anexa, com a qual também

Presente a informação n.º 379/2018 da Divisão de Serviços

concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente

Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui

minuta e celebrar com Ricardo Nuno Gaioso Vaz Fidalgo, em

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,

representação da banda “The Acoustic Foundation”, o “Contra-

bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-

to de Locação do Gabinete 1.43 do Fórum de Arte e Cultura

tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-

de Espinho (FACE)”, de acordo com as cláusulas e termos nele

midade: I. considerar o motivo invocado pelo requerente como

fixados - para efeitos de utilização como espaço de trabalho

ponderoso e justificativo para fundamentar a transmissão da-

para a realização de ensaios de música no âmbito do funciona-

quela concessão, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 8.º

mento da banda “The Acoustic Foundation”, da qual o locatá-

do Regulamento do Mercado. II. Em sequência, mais deliberou

rio se assume como representante e responsável para efeitos

a Câmara, e antes de poder ser autorizada a transmissão solici-

da execução do presente contrato -, pelo preço contratual de

tada, dar cumprimento à formalidade prevista no nº 3 do artigo

150,00€ (cento e cinquenta euros), valor fixado a título exce-

8.º, que determina que “A cedência por motivos referidos na

cional e condicionado à prestação, pelo locatário e pela banda

alínea b) do nº 1 deve ser precedida de publicitação do reque-

“The Acoustic Foundation”, das contrapartidas expressamente

rimento por meio de edital afixado nos lugares de estilo, para

consignadas no contrato.

eventuais reclamações no prazo de 15 dias”. Determinando,
assim, que sejam prosseguidos esses trâmites.

Deliberação Nº 44/2018
Agregado familiar de Florinda Maria Marques; Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal por oito meses
consecutivos; Proposta para determinar a resolução do
arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito
de ocupação do fogo

Deliberação Nº 46/2018
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para atribuição de subsídio para
efeitos da disponibilidade operacional do corpo de bom-

Presente a informação n.º 385/2018 da Divisão de Ação Social,

beiros em 2018

Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá

Presente a informação n.º 436/2018 da Divisão de Serviços

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui

ata bem como o documento na mesma referido (em arquivo).

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,

Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando com

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).

a informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, mani-

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-

festar a Florinda Maria Marques e respetivo agregado familiar

ção acima referida e a proposta de minuta de protocolo em cau-

a intenção de determinar a resolução do arrendamento apoia-

sa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade,

do e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que

participar e aprovar o “Protocolo de colaboração entre a Câmara

se lhe encontra atribuído (sito na Avenida S. João de Deus, n.º

Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros

2262, 1.º Direito, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos

Voluntários do Concelho de Espinho para atribuição de sub-

das disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do

sídio para efeitos da disponibilidade operacional do corpo de

artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do

bombeiros em 2018”.

“Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”
2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo

Deliberação Nº 47/2018
Paróquia de Espinho – ocupação da via pública para reali-

1083.º do Código Civil (aplicável por força da remissão legal

zação de Via Sacra – ratificação de despacho

operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19

Presente a informação n.º 426/2018 da Divisão de Gestão Ad-

(Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da República,
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,

17 de maio de 2016 no Processo n.º 1370/08.8BEVIS, em ação

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

administrativa especial intentada por Pedro Correia & Quaren-

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

ta, LDA. e Pedro Nuno Zenha De Castro Correia contra o Municí-

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-

pio, sendo que o Supremo Tribunal Administrativo não acolheu

berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente

o recurso de revista apresentado, tornando-se assim definitiva

da Câmara que autorizou o pedido do Reverendo Pároco Ar-

a sentença que condenou o Município na ação administrativa

tur Manuel Monteiro Pinto, para ocupação da via pública, para

em causa.

realização do evento religioso Via Sacra no dia 18 de março
(domingo) com início às 15.00 horas, de acordo com o percurso

80.º Aniversário da Associação Académica de Espinho –

indicado no ofício da Paróquia.

Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Associação Acadé-

Deliberação Nº 48/2018
Paróquia de S. Tiago de Silvalde - Ocupação via publica -

mica de Espinho a agradecer a colaboração prestada pela Câ-

Procissão Religiosa

grande êxito.

mara aquando o 80.º Aniversário da Associação por ter sido um

Presente a informação n.º 441/2018 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-

estão confiadas.

rou, por unanimidade, autorizar o pedido do Reverendo Pároco
Manuel António Alves da Silva para ocupação da via pública

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as

para realização da Procissão dos Passos do Senhor em Silvalde,

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

nas seguintes Ruas: Boa Nova, Calvário, Estrada de S. Tiago

execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º

e Avenida Albergarias, seguindo as Capelas ali existentes, no

75/2013, de 12 de setembro.

próximo dia 25 de março (domingo de Ramos ou da Paixão)
pelas 16.00 horas e a chegada pelas 18.00 horas.

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

Resumo diário da tesouraria

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 16 de março de

da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão

2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um
milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e

O Presidente da Câmara Municipal

oito euros e quarenta e sete cêntimos): dois milhões trezentos

A Coordenadora Técnica,

e noventa e quatro mil e oito euros e trinta e cinco cêntimos.
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e oitenta
e seis mil trezentos e vinte e dois euros e vinte e oito cêntimos.
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 16 de março do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de, vinte
e seis milhões novecentos e dezassete mil setecentos e cinquenta e três euros e trinta e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de três milhões
quinhentos e dois mil quatrocentos e setenta e oito euros e
setenta e quatro cêntimos.
Processo n.º 1370/08.8BEVIS (“Pedro Correia & Quarenta, Lda.” e outros); Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que tornou definitiva a decisão do TAF de Viseu
que condenou Município
A Câmara tomou conhecimento do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo no recurso de revista da decisão proferida
pelo Acórdão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu em

Assembleia Municipal de Espinho
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ATAS

RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MARÇO DE 2018

REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de março de 2018 é apresentada no quadro seguinte, o qual
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da
classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.
De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos –
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Receita
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras Receitas
Total da Receita

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
24.450.360
11.108.170
10
35.558.540

Cobrada
Execução
4.302.139
17,60%
985.833
8,87%
1.139 11391,30%
5.289.111
14,87%

Orçamento
23.057.840
12.500.700
35.558.540

Paga
Execução
4.167.961
18,08%
581.251
4,65%
4.749.212
13,36%

Assembleia Municipal de Espinho
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA

RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Reposições não abatidas no Pagamento
Alheia
Passivos Financeiros
Fundos Municipais
Outras Transferências
Total da Receita

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

Março-2017
Liquidada
2.776.901
754.211
376.305
402.320
138.585
1.095.534
0
7.298
2.649
2.842.289
1.000.000
1.461.726
380.563
5.619.190

Cobrada
2.826.628
754.211
376.305
402.320
138.585
1.092.371
0
60.188
2.649
2.842.289
1.000.000
1.461.726
380.563
5.668.917

Março-2017
Faturada
Paga
3.556.167
3.849.478
2.056.395
2.089.302
1.412.399
1.668.334
87.374
91.842
112.988
112.992
2.028
2.032
110.960
110.960
571.473
576.339
406.992
391.395
164.480
184.945
217.737
219.519
217.737
219.519
0
0
4.458.366
4.758.328

Março-2018
Liquidada
2.429.517
480.713
365.626
404.463
139.502
1.028.930
0
9.144
1.139
2.862.302
0
1.483.653
1.378.649
5.291.819

Cobrada
2.426.809
480.713
365.526
404.372
139.502
1.026.570
0
8.988
1.139
2.862.302
0
1.483.653
1.378.649
5.289.111

Março-2018
Faturada
Paga
3.749.313
3.969.773
2.019.938
2.011.030
1.536.435
1.782.717
192.941
176.026
95.051
94.888
1.025
861
94.026
94.026
702.635
487.225
663.123
426.350
39.512
60.875
215.161
197.326
215.161
197.326
0
0
4.762.160
4.749.212

Receita Cobrada 2018

Alheia
54%

Própria
46%

Despesa Paga 2018
2%

10%

4%
Encargos Funcionamento
Serviço da Dívida

84%

Investimento Global
Restantes Despesas

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 | Abril de 2018

20

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Março-2017
24.764.306,92

Março-2018
23.052.138,37

11.485.456,99
13.278.849,93

10.161.165,02
12.890.973,35

3.517.782,99

2.661.873,74

1.000.000,00
1.132.818,47
20.870,06
11.540,36
15.057,51
21.302,30
0,00
1.064.048,24
1.384.964,52
98.140,70
67.211,95
1.130.629,20
88.982,67
0,00

0,00
1.307.614,94
0,00
6.985,31
298.752,11
0,00
0,00
1.001.877,52
1.354.258,80
95.758,85
67.211,95
1.130.440,40
60.847,60
0,00

28.282.089,91

25.714.012,11

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

Dívida
30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Março-2017

Março-2018

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

TOTAL
Os dados de Março de 2018 são provisórios

21
DENOMINAÇÃO SOCIAL

NIF/NIPC

PARTICIPAÇÃO

%

508905435

2.769.421,87 €
661.127,86 €
299.350,00 €
97,86 €
361.680,00 €
2.095.315,90 €
1.076.123,33 €
140.237,58 €
878.954,99 €
- €
12.978,11 €
12.978,11 €

0,82%
0,34%
0,20%
0,06%
0,90%
3,82%
3,96%
2,98%
16,67%
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
FUNDAÇÃO SERRALVES

503533114
501121250
501062769
504454536
508905435
501627413
600000303
503651907
503393517
501627413
502266643

71.500,00 €
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 €
25.000,00 €

GRUPO AUTÁRQUICO
EMPRESAS PARTICIPADAS

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

513606084
504558161
513606181
501394192
502823305
501651888
501627413

OUTRAS ASSOCIAÇÕES

TOTAL
Assembleia Municipal de Espinho
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2.848.121,87 €

0,82%

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

Março-2017

Março-2018

0
0
0
0
0

∆
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0
0
0
0
0

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores
397
369

193

59

Dez-11

Dez-12

Dez-13

Dez-14

42

Jun-15

41

Dez-15

34

Jun-16

37

Dez-16

12

6

7

Jun-17

dez/17 (*)

mar/18 (*)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018 - Março
Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção
1

2

3

4

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

Pagamento

Tx. Ex.

4.585.938
4.166.017
4.166.017
419.921
419.921
14.594.340
1.740.222
666.855
1.073.367
0
308.261
0
308.261
11.524.544
257.860
3.931.576
2.926.259
2.312.096
1.003.527
1.093.226
1.021.314
392.461
628.852
0
3.169.859
0
2.037.163
0
0
0
0
889.296
15.000
874.296
243.400
631.610
0
334.300
297.310

705.828
700.751
700.751
5.077
5.077
1.430.878
126.071
0
126.071
0
1.728
0
1.728
1.256.889
0
72.014
393.995
386.518
222.988
181.374
46.190
39.232
6.959
0
470.317
0
357.483
0
0
0
0
91.549
537
91.012
21.285
40.083
0
27.249
12.834

15,39%
16,82%
16,82%
1,21%
1,21%
9,80%
7,24%
0,00%
11,75%
n.a.
0,56%
n.a.
0,56%
10,91%
0,00%
1,83%
13,46%
16,72%
22,22%
16,59%
4,52%
10,00%
1,11%
n.a.
14,84%
n.a.
17,55%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
10,29%
3,58%
10,41%
8,74%
6,35%
n.a.
8,15%
4,32%

22.981.747

2.647.106

11,52%

22

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
1 FEVEREIRO a 31 MARÇO’18

Atendimento Municipal - AME
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Atendimento Municipal - AME
FEVEREIRO 2018 | MARÇO 2018

3977

4000

3269

3000

3400

14%

3309

3500

2500
2000

86%

1500

0

Fev-17

Mar-17

599

515

357

500

608

1000

Fev-18

Atendimento Geral

Atendimento Geral

Mar-18

Urbanismo

Urbanismo

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

350

FEVEREIRO | MARÇO 2018

315

300
250

25%

200

123

0
Fev-17

Mar-17

Visitantes Nacionais

75%

28

6

62

38

18

100
50

137

150

Fev-18

Mar-18

visitantes Estrangeiros

Assembleia Municipal de Espinho
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Visitantes Nacionais

visitantes Estrangeiros

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Piscina Municipal de Espinho
Piscina Municipal de Espinho

10000

349

295

316

100

1021

1014
360

1010

1000

1024

FEVEREIRO | MARÇO 2018

39%
61%

10

1
Fev-17

Mar-17
Alunos Inscritos

Fev-18

Mar-18

Alunos Inscritos

Regime Livre

Acesso Regime Livre

Protocolos com Escolas:
- Manuel Laranjeira;
- Manuel Gomes de Almeida;
- Academia de Música de Espinho.
Estes Protocolos implicam uma utilização média de cerca de 400 alunos por semana, com excepção da semana de férias da Páscoa, pois
para além das Escolas e Academia, a Piscina Municipal também é utilizada pelos utentes da CERCIEspinho e alunos do Ensino Especial
da Escola EB 2/3 Sá Couto.

Balneário Marinho de Espinho

Balneário Marinho de Espinho
FEVEREIRO | MARÇO 2018

6000

4899

5622

4260

4000

4%

4513

5000

3000

96%

210

178

161

1000

195

2000

0
Fev-17

Mar-17

N. utilizadores Piscina

Fev-18

Mar-18

N. utilizadores Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

N. utilizadores Balneoterapia

PROTOCOLOS
- Associação de Socorros Mútuos de Anta;
- C.C.D da Câmara Municipal de Espinho;
- “A Mutualista Stª Maria de Esmoriz”;
- A familiar de Espinho – Associação mutualista;
- Advancecare;
- Associação socorros mútuos Serzedo;
- Associação ex combatentes da Vila de Silvalde;
- Associação Nacional Doentes com Artrite Reumatóide (A.N.D.A.R.) .

ATIVIDADES REALIZADAS
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica
- Circuito de condição física balneário marinho
- Hidroterapia
- Cataplasmas de algas, banho de imersão e hidromassagem
- Aluguer de bicicleta de água
- Produtos à venda nas instalações (aloquetes e toucas).
- Colaboração nos eventos da divisão de desporto;
- Renovação dos protocolos existentes.

Assembleia Municipal de Espinho
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Nave Polivalente
N.º de horas de Utilização

1179
869

1000
800

1237

1200

1389

1400

600

Nave Polivalente

400

Horas de Utilização

200
0
Fev-17

Mar-17

Fev-18

Mar-18
47%
53%

25
Fev-18

Mar-18

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

200

193

180
160

169

140

141
126

120
100
80
60

Pavilhão Municipal N.G.

40

N.º de horas de utilização

20
0
Fev-17

Mar-17

Fev-18

Mar-18

47%
53%

Fev-18

Assembleia Municipal de Espinho
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Mar-18

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

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

1406

1400

Museu Municipal / FACE

1137

1200

Ocupação do espaço por eventos

1000
800

11%

7%

5%

600
17%
400

Fev-17

Mar-17
Exposições

Visitas Guiadas

Workshops*

60%

0

76

135

158

Fev-18

Congressos **

89

0
38
41

105

24
63

0
87

0
16
82

0
70

305

200

Mar-18
Teatro / Espetáculos
Congressos **

Exposições

Teatro

Visitas Guiadas

Workshops*

* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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1382
1238

600

54

29

39

313

52

200

428

400

435

733

935

800

873

1000

1099

1153

1200

1224

1372

1400

0
Fev-17
Inscrições de leitores

Mar-17
Empréstimos

Fev-18
Visitantes

Mar-18

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
FEVEREIRO | MARÇO 2018

Participantes nas atividades

1%
16%

47%

36%

Inscrições de leitores
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Empréstimos

Visitantes

Participantes nas atividades
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CULTURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.
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Sendo um objetivo da RBE (Rede de Bibliotecas de Espinho)
dinamizar projetos concelhios, onde se abordem temáticas inovadoras para o desenvolvimento de boas práticas em bibliotecas escolares e municipais, atraindo novos leitores e melhorando os seus serviços, o SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas
Escolares), em parceria com os professores bibliotecários do
concelho, promoveu a “Semana da Leitura” da Rede de Bibliotecas de Espinho, entre os dias 5 e 10 de março de 2018. Várias
atividades foram dinamizadas pelas diversas bibliotecas escolares e na biblioteca municipal, destacando-se os workshop’s
de “Iniciação à Escrita Criativa” pelo jornalista Alberto Serra.
Tendo em conta a aposta no enriquecimento, conhecimento,
tradição e vivência cultural da praia e cidade de Espinho, marcada por importantes figuras da história da literatura como
Manuel Laranjeira, Miguel de Unamuno, José Marmelo e Silva,
entre outros, a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva iniciou
em Março um novo projeto designado de “pensar a Escrita”.
Trata-se de um convite dirigido a vários autores, muitos deles
nomes consagrados da literatura portuguesa e outros, jovens
e proeminentes escritores, para virem a Espinho apresentar as
suas obras mais recentes, numa aposta da Câmara Municipal de
Espinho em dar a conhecer aos espinhenses o que de melhor
se faz no âmbito da escrita em língua portuguesa. Assim, e até
ao mês de Junho, estão confirmadas as presenças de Álvaro
Domingues (17 de Março), Richard Zimler (27 de Abril), Paulo
Marques, Cidália Pinto e Rúben Oliveira (12 de Maio), António
Tavares (26 de Maio), Joana Bértholo (2 de Junho), Sandra Inês
Cruz (15 de Junho) e João Tordo (30 de junho).
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de fevereiro e
março de 2018.

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
CONTOS E CANTOS PARA INFANTES
Dia 3 de fevereiro às 11h00
Dia 3 de março 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.
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 2 aos 5 anos.
38 crianças + 61 adultos

“TRICOTAR HISTÓRIAS”

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
59 participantes

1, 2, 3… READ & PLAY WITH ME!
Dia 10 de fevereiro às 11h00
Dia 10 de março às 11h00
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movimento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), através da exploração de histórias em inglês, das artes, da música,
da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
Inscrição gratuita.
22 crianças e 31 acompanhantes

ONDA POÉTICA
Dia 15 de fevereiro às 21h30
Dia 15 de março às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
115 participantes

EXPOSIÇÃO NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL
EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO
De 1 a 8 de fevereiro
No âmbito do Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto, que se assinala a 27 de janeiro, o Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva associaram-se às cerimónias que,
nas Nações Unidas e em todo o mundo, rendem homenagem
às vítimas do Holocausto. Recordar os seis milhões de Judeus e
as demais vítimas do extermínio nazi, como os prisioneiros de
guerra, os dissidentes políticos e os membros de grupos minoritários que foram sistematicamente assassinados durante a II
Guerra Mundial, é um dever de todos.
Ao evocar o Holocausto os professores e alunos deste agrupamento reiteraram o compromisso de promover a educação,
a memória e o estudo deste episódio tenebroso da história da
Humanidade, que abalou profundamente a nossa civilização
bem como o respeito dos Direitos Humanos, da tolerância e do
respeito mútuo entre pessoas e povos.
150 visitantes

Dias 6 e 20 de fevereiro às 15h00
Dias 6 e 20 de março às 15h00
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VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL
JOSÉ MARMELO E SILVA

“WORKSHOP DE ESCRITA CRIATIVA” COM
ORIENTAÇÃO DO JORNALISTA ALBERTO SERRA

Dias 2, 9, 16 e 23 de fevereiro
Perceção do circuito documental, da organização da biblioteca
e dos vários espaços e serviços disponibilizados. Curiosidades
acerca do patrono José Marmelo e Silva.
Público Alvo: todos os ciclos de ensino (1 turma) e público em
geral (máx. 26 pessoas)
17 visitantes

Dia 9 de março
10h15 – Alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes
de Almeida
14h30 – Alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Organização: Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

DIA MUNDIAL DO CANCRO
Dia 4 de fevereiro
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva assinalou o Dia
Mundial Contra o Cancro, nas suas redes sociais, alertando os
seus utilizadores para o facto de que todos - indivíduos, organizações e comunidades - podem contribuir para a prevenção
do cancro.
30 participantes
Dia 8 de fevereiro, das 9h30 às 16h00
Cedência de instalações para a Ação Social
25 participantes
Dia 22 de fevereiro
Cedência da sala polivalente, das 15h00 às 17h00, para a CERCIESPINHO
60 participantes

LANÇAMENTO DO LIVRO “RETRATOS DE PASSAGEM” DE LEONOR SOBRAL
Dia 24 de fevereiro, às 15h00
A apresentação esteve a cargo da Professora Doutora Carmen
Matos Abreu
Artistas convidadas: Irene Vieira e Aurora Gaia
Estiveram representadas, com bancas de livros, as livrarias
“ABC” e “Histórias Desenhadas”
25 participantes

LANÇAMENTO DO LIVRO “AS MINHAS MEMÓRIAS” DE AUGUSTO PEREIRA
Dia 1 de março, às 15h00
45 participantes

“WORKSHOP DE ESCRITA CRIATIVA” COM
ORIENTAÇÃO DO JORNALISTA ALBERTO SERRA
Dia 10 de março, das 10h30 às 16h00
Local: Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Público alvo: professores, bibliotecários, animadores, e pessoas interessadas ou ligadas à leitura e escrita.
Organização: Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
85 participantes

A HORA DOS MAIORES
Dia 13 de março, às 14h30
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
20 participantes

YOGA, PELA VIA DE UM CONTO
“Aula de Yoga para crianças, pela via do conto, onde iremos
também passar pelas componentes meditativa e introspetiva.
Nesta aula, iremos fazer uma abordagem lúdica ao mundo maravilhoso do Yoga para crianças. Tendo em atenção o equilíbrio
entre a espontaneidade e a estrutura, para que os “pequenos”
participantes se possam expressar de forma criativa, mas ao
mesmo tempo com respeito por si próprios e pelos outros.
A pedra basilar da aula será o conto, onde as crianças vão dar
“vida” ao mesmo, através de posturas de yoga simples e adequadas à estrutura de cada uma.”
Atividade dinamizada pela voluntária Ostilina Nunes.
Periodicidade: 3.º sábado de cada mês
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos + 2 acompanhantes
Limite máximo de inscrições: 14 crianças
Duração: 45 a 60 min
13 crianças e 17 adultos

SEMANA DA LEITURA “MARÉ DE LEITURAS”

“PENSAR A ESCRITA…COM O PROFESSOR
ÁLVARO DOMINGUES”

De 5 a 10 de março
“A 12ª edição da Semana da Leitura convida as escolas das
redes pública e privada a celebrarem a leitura com iniciativas
de leitura que traduzam ambientes plurais que motivem a participação das crianças e dos alunos em atividades de leitura
livres.” In PNL

Apresentação do livro “Volta a Portugal”
Geógrafo de formação e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP), Álvaro Domingues tem
vindo a publicar com regularidade sobre temáticas relacionadas com a geografia urbana, o urbanismo e a paisagem. Volta
a Portugal, a sua mais recente obra, é um livro que preenche
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curiosidades ou estranhamentos acerca da exótica geografia
das paisagens, das estradas, aldeias, vilas e cidades e outros
nomes de coisas que estão nos mapas de Portugal. Cruzando
fotografia, geografia, arquitetura, antropologia e até literatura,
este livro, problematiza esse conceito a que alguns chamam
Portugalidade.
15 participantes

DIA MUNDIAL DA POESIA
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva assinalou esta data
com a oferta de poemas aos seus leitores.
“O Dia Mundial da Poesia celebra-se todos os anos a 21 de março.
A data foi criada na 30ª Conferência Geral da UNESCO a 16 de
novembro de 1999.
Este Dia Mundial da Poesia celebra a diversidade do diálogo,
a livre criação de ideias através das palavras, da criatividade e
da inovação. A data visa fazer uma reflexão sobre o poder da
linguagem e do desenvolvimento das habilidades criativas de
cada pessoa.”
35 participantes
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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
dezoito exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho
de investigação histórica. Compete ao MME promover a recolha,
estudo e preservação da história e memória social no território
que, em Espinho, teve como pilares fundamentais do desenvolvimento municipal e da identidade singular do concelho, fatores como a instalação de comunidades piscatórias e indústrias
como a conserveira, a emergência de uma colónia balnear de
prestígio e o tipo de arquitetura e urbanismo a ela associados,
sempre em paralelo com a implantação do caminho-de-ferro e
o desenvolvimento económico, político e social que sempre lhe
são inerentes. Assim, abarca o estudo de temas que vão desde
a história local à arqueologia, à etnografia, à inventariação e
estudo do património industrial, náutico, entre outros relevantes para a caraterização da realidade cultural do município.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
Fevereiro e Março as exposições “Os anos da fundação (1938-

1948)” inserida nas comemorações do 80º. Aniversário da Associação Académica de Espinho, “Pessoas daqui”, pintura de
Élio Oliveira, “5 expressões, 1 propósito”, pintura e desenho de
Alzira Relvas, Aurora Bernardo, Laura Bártolo, Olívia Nogueira
e Gil da Costa, e pintura de António Leite e de Anttonia Portto.
A exposição “Os anos da fundação (1938-1948)” foi concebida para as comemorações do 80.º aniversário da Associação
Académica de Espinho. Trata-se de uma exposição documental
referente aos primeiros dez anos de atividade do clube, um período de tempo que balizamos como o necessário para a consolidação e a afirmação da Académica de Espinho dentro do
panorama cultural e desportivo concelhio, regional e nacional.
“Pessoas daqui”, é uma exposição de pintura que retrata a figura humana e as nossas gentes. O autor, Élio Oliveira, viveu
em Espinho e já participou em inúmeras exposições individuais
e coletivas em países como Portugal, Austrália, Itália, Canadá,
Alemanha, Holanda, USA, Suécia, Eslovénia e Espanha. Artista
multifacetado, tem desenhado várias coleções para diferentes
ceramistas portugueses e estrangeiros e escreveu o libreto
para a ópera “Briter de Almeida”, com partitura e textos traduzidos para doze línguas. O gosto pelo desenho e pintura juntou
cinco artistas, alguns dos quais naturais de Espinho, com o propósito de dar a conhecer as suas obras e partilhar com o público
o gosto pela criação artística, especialmente as artes plásticas.
António Leite é um pintor neofigurativo e abstratizante, que
nasceu em 1924 em Lisboa. Ao longo da sua carreira apurou
o seu trabalho na arte da gravura, género artístico onde obteve vários prémios com destaque para as Bienais de Lugano e
de Tóquio (1966-67) e o prémio S.N.I. em 1968. A exposição
que trouxe a Espinho é uma retrospetiva da sua obra. Anttónia
Portto nasceu na Freguesia de S. Nicolau (Porto), onde ainda
reside. Realizou a primeira exposição individual na extinta Galeria de Arte de “O Primeiro de Janeiro”, em Março de 1977. Já
expôs em várias galerias do país e do estrangeiro, estando representada em coleções particulares em Portugal, Brasil e USA.
É responsável pela Galeria do Café Majestic do Porto.
Visitantes: 567

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Fevereiro e Março o FACE acolheu a apresentação da edição de 2018 do Espinho Surf Destination, a
2º. Edição do Programa Tandem Europe Social Innovation, o
Prjecto Investe Ágora, uma organização da Adritem, os Contos no Museu, uma iniciativa do Serviço Educativo da Divisão
de Cultura e Museologia, o seminário “Habitação para todos”,
organização da Divisão de Ação Social, e alguns espetáculos e
workshops da 12ª. edição do Festival Internacional de Marionetas de Espinho.
Participantes: 1786
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PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Fevereiro
e Março desenvolveu todo o trabalho relacionado com a programação e organização da 12.ª edição do Festival Internacional
de Mar-Marionetas de Espinho. Entre workshops, exposições e
espetáculos e com uma imagem gráfica renovada e uma programação de grande qualidade, o Mar-Marionetas revelou-se,
mais uma vez, um grande sucesso. O público aderiu em massa,
e algumas das sessões realizadas nos Auditórios de Espinho,
Centro Multimeios, Forum de Arte e Cultura e Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, tiveram lotação esgotada. Estamos
a falar de 4.700 pessoas que festejaram connosco a paixão
pelo teatro e mundo das marionetas e que assistiram a magníficas produções de Companhias oriundas de Portugal, Espanha,
França, Inglaterra e República Checa. Destaca-se o frutuoso
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, ao longo de vários
anos, com os alunos do 1.º ciclo das escolas do concelho de
Espinho numa aposta do Serviço de Promoção Cultural da DCM
no que diz respeito à formação e captação de públicos e para
a aprendizagem e conhecimento das técnicas de construção e
manipulação de marionetas e outras formas de animar

nização do “CriArte 2018” e em mais uma edição do “Conservas
ao Quadrado”.
ATIVIDADES
HORA DOS MAIORES - 44 participantes
vISITAS GUIADAS BIBLIOTECA - 17 participantes
VISITAS GUIADAS MUSEU - 119 participantes
CONTOS NO MUSEU - 25 participantes
WORKSHOP “OLHO DE PEIXE” - 20 participantes
ADORMECER NO MUSEU - 20 participantes
TOTAL- 243 participantes

COLETIVIDADES E
EVENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Participantes e público: 4.700

FESTIVAL INTERNACIONAL MAR-MARIONETAS
2018
ATIVIDADES / ESPETÁCULOS
Workshop “Mário e Neta Gigantes” - 16 participantes
Workshop “Tanto por Fazer” - 76 participantes
Exposição “Marionetas de Mandrágora” - 1624 Espetadores
Espetáculo “A Fonte” - 340 Espetadores
Espetáculo “O Circo de Madeira” - 278 Espetadores
Espetáculo “Boris, o Leão Robot” - 212 Espetadores
Espetáculo “O Guardião dos Vagalumes” - 921 Espetadores
Espetáculo “La dernière danse de Brigitte ” - 171 Espetadores
Espetáculo “O Gigante” - 201 Espetadores
Espetáculo “Sapos e Dragões” - 145 Espetadores
Espetáculo “O Comboio Fantasma” - 500 Espetadores
Espetáculo “Aurora” - 216 Espetadores
TOTAL - 4700 Espetadores

SERVIÇO EDUCATIVO DOS DCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de
Dezembro e Janeiro as atividades “Hora dos Maiores”, “Contos
no Museu”, visitas guiadas à BMJMS e ao MME e a 1ª. edição
do “Adormecer no Museu”. Está a organizar mensalmente o
workshop “Olho de Peixe”, inserido na evocação do centenário
da morte de Amadeo de Souza-Cardoso, e cujo resultado do
trabalho dos participantes culminará numa exposição a inaugurar em Outubro de 2018. Está, também, a trabalhar na orga-

ESPINHO VIVE A SEMANA SANTA
Uma vez mais Espinho celebrou a Semana Santa, que decorreu de 25 a 30 de março, dando continuidade a uma
tradição local, que vai crescendo ano após ano.
Enquadrando-se num período histórico, a Semana Santa
de Espinho integrou no seu programa geral, atos culturais e religiosos, realizando-se no dia 25 de março O Domingo de Ramos, onde o largo da Câmara foi o principal
cenário, tendo sido retratada a entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém e onde decorreu durante todo o dia um
mercado à moda antiga retratado à época.
Nos dias 26 e 27 de março, foi representada, no Centro Multimeios de Espinho, a Última Ceia de Jesus, onde
foram retratados os últimos momentos de Jesus com os
seus apóstolos, tornando esta encenação um dos momentos mais intensos de toda a programação.
No dia 28 de março decorreu o tradicional Concerto de
Páscoa, a cargo da Orquestra Clássica de Espinho, tendo sido apresentada a obra “As Sete Últimas Palavras de
Cristo na Cruz”, de Joseph Haydn (1732-1809),com projeção de imagens.
Para finalizar, no dia 30 de março, realizou-se a Via Sacra, com a representação das últimas horas da vida de
Jesus, que embora, com condições climatéricas desfavoráveis, o público manteve-se fiel e participativo.
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TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

XANTAR 2018 - 19º SALÃO INTERNACIONAL DE
GASTRONOMIA E TURISMO
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O Município de Espinho, marcou presença no “XANTAR 2018”
Ourense – 19º Salão Internacional de Gastronomia e Turismo,
que decorru em Ourense - Espanha entre 31 de janeiro e 4 de
fevereiro.
Uma promoção integrada com a entidade regional Porto e Norte que contou com a presença do TOPAS - Tourism Public Auto
Service no espaço promocional, com o objetivo de potenciar a
visibilidade e o prestígio da marca turística Porto e Norte de
Portugal no Mercado Ibérico.
Esta 19ª edição que teve Portugal como destino convidado,
apresentou-se como uma plataforma privilegiada no âmbito
da promoção dos destinos turístico-gastronómicos, com uma
ampla difusão em mais de 100 órgãos de comunicação social.
Durante 3 dias, para além de um showcooking de Caldeirada de
Espinho e vários momentos de degustação de produtos gastronómicos locais, o município teve oportunidade para promover
eventos estratégicos como o Espinho Surf Destination e o Mar-Marionetas que contou com a presença das mascotes Mário e
Neta.

BTL - 30ª BOLSA DE TURISMO DE LISBOA
Espinho afirmou-se uma vez mais como destino turístico na
30ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa-BTL 2018, o maior
evento nacional dedicado à atividade turística, que decorreu
até ao dia 04 março na FIL - Parque das Nações.
No primeiro dia do certame, o stand de Espinho contou com a
presença dos Manos Guedes, os gémeos mais conhecidos do
mundo da moda, quer a nível nacional, quer a nível internacional para promoção da marca “Espinho Surf Destination”.
Destaque também para o Festival Internacional de Marionetas
de Espinho e Encontro Internacional de Estátuas Vivas com a
performance do recordista do mundo em título de imobilidade,
António Santos.
Tempo ainda para a promoção da Gastronomia, com o camarão
de Espinho, as famosas bolas de berlim e outras iguarias.
O Município de Espinho faz a sua promoção no Stand da Entidade Regional Porto e Norte, integrado nas Terras de Santa
Maria, juntamente com os municípios de Santa Maria da Feira,
Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra, São João da Madeira e
Arouca.

ESPINHO SURF DESTINATION - LONGBOARD
PRO ESPINHO
Os franceses Justine Dupont e Edouard Delpero venceram hoje
o Longboard Pro Espinho, a primeira etapa do circuito mundial
de longboard na Europa em 2018 e a prova que inaugurou a
quinta edição do Espinho Surf Destination.
Em boas ondas de 1,5m a 2m, sol e com muito público a assistir, Justine, que já se tinha destacado ontem, voltou a não dar
hipóteses às suas adversárias e venceu mesmo o evento, mostrando muita atitude e porque é considerada uma das surfistas
mais completas do mundo.
A surfar com uma prancha portuguesa, do conhecido shaper e
multi-campeão nacional Lufi, a vice-campeã mundial de 2007
bateu na final a brasileira Chloe Calmon, vice-campeã mundial
em 2017 e vencedora das duas primeiras edições desta prova,
que desta vez teve de se contentar com o segundo lugar.
Foram três dias de grandes ondas e de condições desafiantes,
que foram uns autênticos heróis, superando os seus próprios
limites. Espinho mostrou as ondas que é capaz de proporcionar
e ofereceu um grande espectáculo, gratuito, ao muito público
que apareceu para assistir. O Espinho Surf Destination 2018
é uma organização da Câmara Municipal de Espinho, com os
apoios da Castros Iluminações, Hotéis Grupo M, Padaria Pepim,
Comercial Tec, CP – Comboios de Portugal, Greencoast Surfschool, tendo como media partners a RTP, FuelTV, Porto Canal,
MegaHits, Surftotal, BeachCam, SurfPortugal e Magicseaweed.

ESPINHO SURF DESTINATION - JUNIOR PRO
ESPINHO
A espanhola Melania Suarez Diaz e o francês Mathis Crozon
foram os grandes vencedores do Junior Pro Espinho, a primeira
etapa na Europa do circuito mundial de surf Pro Junior deste
ano, que decorreu na Praia da Baía, com ondas fortes, de 1,5m
a 2m. Para os dois jovens, esta foi a primeira vitória das suas
carreira nesta categoria, iniciando a disputa pelo título europeu (e acesso ao mundial) com o pé direito.
Espinho tem nas suas ondas uma grande mais-valia e isso ficou novamente provado em 2018, com os atletas a serem os
grandes heróis desta edição do Espinho Surf Destination, pela
forma como lidaram com as fortes condições. A cidade vai continuar a apostar neste evento, que traz uma visibilidade além-fronteiras difícil de igualar e um enorme retorno imediato para
a cidade.
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AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Para além das atividades regulares em termos de atendimento, acompanhamento e encaminhamento dos munícipes, os
serviços continuam a atualizar os pedidos de habitação social
apresentados.
Ainda, mensalmente é efetuada a atualização e publicação da
lista de candidaturas admitidas no site do município.

de mulheres ciganas acompanhadas pela ADCE) e 8 de março
(reunião de Equipa DASIS) relativamente à (Re)Avaliação da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas,
para contributos locais por parte de Espinho para o Centro de
Estudos para a Intervenção Social (Lisboa).

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)
No âmbito do processo de transição da Norma ISO 9001:2008
para a 9001:2015, os serviços procederam à análise e ao
preenchimento do ficheiro de “Gestão Integrada de Riscos e
Oportunidades” (GIRO) no que respeita ao processo Ação Social.

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 307 utilizações.

HABITAÇÃO SOCIAL

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO

Salienta-se a atribuição de dois fogos (1 T0 e 1 T3) no Complexo Habitacional da Quinta (Paramos), no âmbito do Concurso
por Inscrição que vigora no Município de Espinho.
Foi igualmente efetuada a avaliação das Hortas de Paramos
pela LIPOR no mês de março (avaliação trimestral) referindo
que a horta está muito bonita e indicando apenas um talhão
em monitorização.
A DASIS promoveu e organizou ainda o Encontro “Habitação
para Todos: Futuro Sustentável e Diferenciado”, no dia 22 de
março, que decorreu no FACE, no qual participaram 140 técnicos e decisores de várias entidades públicas e privadas de
vários pontos do país.
Mantém-se o trabalho de gestão corrente relativo aos processos de habitação social das diversas freguesias, ao nível dos
diversos pedidos de transferência e permuta de habitação,
transmissão de titularidade, revisão do valor da renda, entre
outros. É de salientar a importância dos atendimentos semanais que se mantem em Guetim, Anta e Paramos, descentralizando e aproximando a DASIS dos bairros municipais em questão.
Mantém-se igualmente em execução o Modelo de Gestão dos
Atrasos e Incumprimentos no Pagamento de Rendas de Habitação Social das habitações municipais, reduzindo desta forma
o número e valor de incumprimentos, mas reforçando igualmente a articulação e o trabalho integrado nestes mesmos
territórios.

No âmbito da candidatura para “Formação de Públicos Estratégicos”, apresentada pela AMP, os serviços asseguram presença
nas seguintes ações de formação:

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Participação regular nas reuniões do Núcleo Local de Inserção
(NLI) de Espinho.
Reunião com projetos “Trinsheira” e “CLDS 3ª geração, Eixo III”
sobre um eventual projeto de intervenção comunitária na Marinha de Silvalde.
Realização de 3 reuniões de trabalho, nomeadamente nos
dias 21 de fevereiro (no NLI de Espinho), 1 de março (grupo

- “Formação de Públicos estratégicos para a obtenção de especialização em Igualdade de Género”, que iniciou em setembro
de 2017 e que terminou em 28/02/2018;
- “Formação de formadores para a obtenção de especialização
em Igualdade de Género”, que iniciou em setembro de 2017 e
que terminou em 12/03/2018;
- “Formação em Orientação Sexual e Identidade de Género”,
que iniciou em janeiro de 2018 e que terminou em 28 de fevereiro de 2018;
- “Formação de profissionais na área da Violência Doméstica
– Intervenção com Vítimas Particularmente Vulneráveis”, que
iniciou no dia 8 de março e que ainda está a decorrer;
- “Formação de agentes qualificados/as que atuem no domínio
da Prevenção, Sensibilização e Combate ao Tráfico de Seres
Humanos e no apoio às suas vítimas”, que iniciou no dia 13 de
março e que ainda está a decorrer.
Os serviços asseguram ainda presença nas seguintes ações:
- “Sessão Pública de Sensibilização dirigida a Cuidadores de
Pessoas com Dependência”, promovida pela Cerciespinho no
âmbito do Projeto “Capacitar Mais”, no dia 23 de fevereiro, na
Biblioteca Municipal de Espinho;
- “1.º Encontro Nacional dos NPISA” promovido pelo Grupo de
Implementação, Monitorização e Avaliação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, que decorreu no dia 27 de fevereiro, em Lisboa.
- “Comunicação Interpessoal e Assertividade” promovido pelo
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local,
que decorreu de 3 a 6 de abril, na Assembleia Municipal de
Gaia, Vila Nova de Gaia.
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PONTO DE CONTATO – BALNEÁRIO SOCIAL
Os serviços reforçaram o apoio prestado à resposta “Ponto de
Contato – Balneário Social”, passando a disponibilizar todas as
terças-feiras um elemento para apoiar, in loco, o Centro Social
de Paramos na dinamização desta resposta.

APOIO AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE RECOLOCADOS
Foi realizada uma reunião com o Centro Nacional de Apoio à
Integração de Migrantes do Porto (CNAIM) no sentido de recolher informação sobre o processo de Reagrupamento Familiar,
para avaliar a possibilidade de apoiar os dois jovens refugiados
(eritreus) que foram acolhidos pela Paróquia de Espinho num
eventual processo de Reagrupamento Familiar.

PROGRAMA REDE SOCIAL NO CONCELHO
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No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi realizada uma
reunião de gestão de casos.
No âmbito do Conselho Local de Ação Social de Espinho (CLAS),
foi realizada uma reunião com algumas entidades que integram
esta estrutura com o objetivo de analisar o funcionamento da
Rede Social de Espinho/CLAS.

ATIVIDADES SENIORES / ENVELHECIMENTO E
ISOLAMENTO
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:
- 2º Baile sénior 2018, que decorreu no dia 25 de fevereiro, no
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 14 e 15 de
fevereiro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e
no dia 23 de fevereiro foi realizada a montagem e decoração
do espaço. Participaram 148 seniores;
- 3º Baile sénior 2018, (“Baile da Primavera”) que decorreu no
dia 25 de março, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico.
Nos dias 13 e 14 de março foram distribuídos os bilhetes de
acesso ao evento e no dia 23 foi realizada a montagem e decoração do espaço. Participaram 212 seniores;
- Participação na iniciativa “Consumidor Sénior”, com a presença de 10 seniores do município, na Fundação Cupertino de Miranda no Porto, no dia 26 de março. Esta iniciativa, dirigida aos
seniores da Área Metropolitana do Porto, foi uma organização
conjunta da Direção-Geral do Consumidor e da Fundação Dr.
António Cupertino de Miranda;

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE
Taça AGN, Encontro AGN e Torneio Infantis –
A.G.N./A.A.E. 3 de fevereiro de 2018
Realizou-se no dia 3 de fevereiro a Taça, encontro e torneio de
infantis da Associação de Ginastica do Norte – AGN. Esta prova
contou com o apoio da Associação Académica de Espinho, tendo participado cerca de 74 ginastas.

Desporto Escolar - Voleibol 9 de fevereiro de
2018
No dia 9 de fevereiro realizou-se na Nave de Espinho o “Apuramento Regional da ISF de Voleibol 2018”. Sagrou-se vencedor
do Apuramento Regional o Colégio Paulo VI, do Porto, tanto na
vertente masculina como no feminina, ficando assim apurado
para o Apuramento Nacional a decorrer nos dias 2 e 3 de março
em Torres Vedras.
Simultaneamente com o Apuramento Regional, realizou-se a 2ª
Formação de Árbitros da CLDE com os melhores alunos árbitros
da 1ª Formação e com a presença dos Formadores e Árbitros
Internacionais Nuno Teixeira e Nuno Maia.

Torneio de Bambis Andebol – SCE
A Secção de Andebol do Sporting Clube de Espinho, organizou
o Torneio de Bambis 2018 em Andebol. Participaram neste
evento cerca de 90 atletas e dirigentes, marcando presença as
seguintes equipas:
- S. C. de Espinho
- Clube Desportivo Feirense;
- C. D. C. Oleiros;
- Instituto Superior da Maia (ISMAI);
- F. C. Gaia;
- A. A. Avanca;

Campeonato Distrital de Base e III Torneio de
Infantis
Decorreu no dia 17 de fevereiro de 2018 o Campeonato Distrital de Base e III Torneio de Infantis, com organização da Associação Académica de Espinho. Nestes eventos participaram
109 atletas.

Estágio Internacional de Vo Co Truyen Tran Vo
Dao – Minh Long
A Associação Portuguesa de Artes Marciais - APAM, organizou
no passado dia 17 de fevereiro o
Estágio Internacional de Vo Co Truyen Tran Vo Dao – Minh
Long. Este evento contou com a participação de 70 praticantes
de artes marciais Viet Vo Dao
Este estágio visa reformular as artes marciais no seio do Vo Co
Truyen entre as duas variantes Tran Vo Dao e Minh Long.
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Estágio da Seleção Nacional e Holandesa de
Boccia
Entre os dias 17 e 23 de fevereiro decorreu na Nave Polivalente de Espinho um estágio conjunto entre as seleções portuguesa e holandesa de boccia com o intuito de prepararem as competições internacionais que terão início abril de 2018. Neste
estágio estiveram presentes 16 atletas da seleção portuguesa
e 5 da seleção holandesa das classe BC1, BC2, BC3 e BC4. No
final do estágio foram elogiadas, por ambos os selecionadores,
as condições da instalação para a prática da modalidade, tendo
levantado apenas o senão de não haver um restaurante associado à instalação que pudesse fornecer as refeições durante
o período do estágio.

Torneio Futsal - DREN
No dia 7 de março o Agrupamento de Escolas Dr Manuel Laranjeira utilizou a nave desportiva para a realização da competição
de desporto escolar na modalidade de Futsal. Estiveram presentes 3 escolas, a saber: a escola Dr Manuel Laranjeira; escola
secundária de Fiães e a escola 2;3 de Lourosa. Participaram
nesse encontro 48 alunos e 3 professores.

5º Torneio Internacional Cidade de Espinho –
Badmínton /NGD
Realizou-se nos dias 10 e 11 de março o “V Torneio Internacional da Cidade de espinho em Badminton”, com organização a
cargo da Novasemente Grupo Desportivo, e ARBA (Associação
regional de Badminton de Aveiro). O evento contou também
com a colaboração da ABN (Associação de Badminton do Norte), tendo participado nesta provas cerca de 149 participantes,
oriundos dos mais diversos locais, a saber:
- 22 Espanhóis de 4 clubes (Vigo, Pontevedra, Tui e Oviedo)
- 1 República Checa
- 1 Inglaterra
- 2 Índia
Importa ainda referir que dos 17 Clubes envolvidos, 7 são estrangeiros (5 Clubes e atletas de Erasmus). Foram montados
para esta competição 16 Campos de Badminton, espalhados
pela Nave Desportiva, onde foram realizados mais de 600
jogos de Badminton, nos escalões de Sub11, Sub13, Sub15,
Sub17, Sub19, Seniores Absolutos, Seniores Cat.”C”, Seniores
Cat.”D”, Veteranos e Pais & Mães. Para além dos referidos escalões realizou-se em paralelo o Torneio de mini-Badminton, com
a participação de 8 atletas entre os 6 e os 10 anos de idade.

Clubes utilizadores da Nave Polivalente
NovaSemente G.D.
- Esgrima
- Halterofilismo
- Ginástica de Manutenção
- Badmínton
S. C. Espinho
- Voleibol Formação

- Voleibol Seniores
- Andebol
A. A. Espinho
- Ginástica Rítmica
- Andebol
- Badmínton
- Voleibol
Coro Amigos da Música
- Coro
Núcleo de Montanha
- Escalada
C.A.T.M.E.
- Ténis de Mesa
Espinho em Forma
- Caminhada / Ginástica de Manutenção
Sporting Clube Silvalde
- Futsal
Academia Maia/Brenha
- Voleibol Formação
Clube Voleibol de Espinho
- Voleibol
C.C.D. “Os Mochos”
- Voleibol
C.C.D. C.M. Espinho
- Futsal
Aero Clube da costa Verde
- Aeromodelismo
Policia de Segurança Pública
- Futsal

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 12 jogos
Futsal - 7 jogos
Voleibol - 65 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
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 - 1 jogos
Futsal - 25 jogos
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EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Protocolo de Cooperação entre o Município
de espinho, os agrupamentos de Escolas Dr.
manuel gomes de almeida e dr. manuel laranjeira e a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho no âmbito do projeto
“PROMOVER O SUCESSO”

35

O Projeto “Promover o Sucesso” teve início no ano letivo
2015/2016, através de uma cooperação entre o Município de
Espinho, os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de
Almeida e Dr. Manuel Laranjeira e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE), incidido o seu trabalho
nos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do 1.º ciclo
do ensino básico.
Resultado da experiência adquirida com as atividades desenvolvidas, da avaliação efetuada e dos resultados obtidos por
via da concertação entre os diversos intervenientes, pretende-se com o projeto deste ano letivo promover uma maior integração de toda a comunidade escolar, mobilizando todas as
sinergias para a promoção do sucesso educativo e de experiências positivas acerca da escola.
A intervenção em contexto escolar e familiar será uma prioridade, no sentido de desenvolver uma metodologia de prevenção e reparação de situações de insucesso, absentismo e
abandono escolar.
Assim, serão utilizadas metodologias de intervenção individualizada, focadas nas necessidades de cada criança/agregado familiar.
Com este modelo pretende desenvolver-se uma abordagem
sistémica, coadjuvante do trabalho realizado em contexto de
sala de aula, promotora de uma plena integração da criança na
escola.
São destinatários deste projeto alunos, professores, trabalhadores, famílias e outros intervenientes e parceiros, em contexto de intervenção como a escola, família e comunidade.
Assim, estabeleceu-se um acordo de cooperação que visa estabelecer uma parceria entre estas três entidades e que se
destina a garantir a prossecução do projeto “Promover o Sucesso”, a implementar em escolas do concelho até ao final do
ano 2017/2018.

esforços para organizar uma semana na cidade que celebre a
língua francesa em várias vertentes – música, cinema, teatro,
poesia, tertúlias, exposições, conferências.
A Câmara Municipal de Espinho, através da DEJ, participou em
atividades e, com o apoio do Gabinete de Comunicação, associou-se também a este evento com a elaboração dos cartazes e
flyers alusivos à programação e respetiva publicação na página
internet e redes sociais.

Comemorações do Dia Mundial da Árvore
No âmbito das comemorações do dia Mundial da Árvore, organizada pela Divisão dos Serviços Básicos e Ambiente do Município de Espinho, a DEJ colaborou com a iniciativa convidando
à participação das escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância públicos do concelho.
Os técnicos municipais da DSBA deslocaram-se, ao longo do
dia, aos estabelecimentos escolares e ajudaram os alunos a
plantar uma árvore na sua escola.
Com esta iniciativa, os alunos foram sensibilizados para a importância das árvores no equilíbrio ambiental e na beleza que
acrescentam ao território.

Segundas Olimpíadas de Educação Financeira |
No Poupar está o Ganho
No âmbito do projeto “No Poupar Está o Ganho” em parceria
com a Área Metropolitana do Porto e as escolas o concelho, o
Museu do Papel Moeda realizou as “2.as Olimpíadas de Educação Financeira”, dirigidas aos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico, das turmas inscritas na atividade.
A DEJ colaborou com a iniciativa, disponibilizando transporte a
uma turma do 1.º ciclo em representação do município neste
concurso.

Desporto Escolar
No dia 7 de março decorreu na Nave Polivalente de Espinho a
competição de desporto escolar na modalidade de futsal.
Estiveram presentes nesta atividade três escolas: a Secundária
Dr. Manuel Laranjeira, a Secundária de Fiães e a EB 2/3 de Lourosa. Participaram neste encontro 48 alunos e 3 professores.

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

Festa da Francofonia 2018

Palestra sobre o Autismo

A Festa da Francofonia é um evento que pretende dar a descobrir ou redescobrir as riquezas culturais do mundo francófono
espalhadas pelos cinco continentes.
Os Agrupamentos de Escolas de Espinho, Escola Profissional
de Música de Espinho e Escola Profissional de Espinho unem

A Associação Vencer Autismo, com o apoio da Divisão de Educação e Juventude, esteve, no dia 7 de março, no auditório do
Centro Multimeios, a apresentar o seu projeto Autism Rocks!.
A palestra foi gratuita e estiveram a assistir 265 pessoas, sendo 63% profissionais da área (escolas, hospitais/clinicas, IPSS/
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misericórdias), 14% familiares e 23% outros.
Trata-se de um projeto apoiado pela Portugal Inovação Social,
a implementar nos 17 municípios da Área Metropolitana do
Porto, com o objetivo de capacitar a comunidade em geral para
a compreensão e aceitação das características próprias do autismo.

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 209

Atividades de Animação e Apoio à Família e
Componente de Apoio à Família | 2017/2018

Alunos com Transporte Escolar: 154

No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o
município de Espinho disponibilizou os serviços na interrupção
letiva da Páscoa, que ocorreu de 26 de março a 6 de abril.
Inscreveram-se neste serviço 105 crianças do pré-escolar
(AAAF) e 108 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 634
Refeições Servidas: 656
•

Alunos com Escalão A – Refeições: 172

•

Alunos com Escalão B – Refeições: 52

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 187

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 273
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 587
Refeições Servidas: 689
•

Alunos com Escalão A – Refeições: 130

•

Alunos com Escalão B – Refeições: 71

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 180
Alunos com Transporte Escolar: 38

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS INTERRUPÇÃO PÁSCOA - 2017/2018
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Escola Básica de Paramos
Alunos Pré-escolar: 10
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 16

OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Escola Básica de Espinho 2
Alunos Pré-escolar: 37

No periodo em análise e no âmbito das suas competências,

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 33

destacam-se as seguintes atividades:

Escola Básica de Silvalde
Alunos Pré-escolar: 15
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 11

BALCÃO DO EMPREENDEDOR:
Licenciamento Zero
Estabelecimento:10

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

Escola Básica de Anta

Ocupação da via pública: 14

Alunos Pré-escolar: 15

Alojamento Local: 3

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 20

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 34

Escola Básica de Espinho 3
Alunos Pré-escolar: 25

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 61

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 28
JI Guetim

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 126
REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 248

Alunos Pré-escolar: 3

DESPACHOS PROFERIDOS OBP:151
N. DE OFÍCIOS: 294

N.º Alunos Inscritos
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo

Atendimentos: 21

2017/2018 | diariamente

Obras Particulares: 273
N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 36

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 87
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PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
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PRESENÇAS

- Representação na “Apresentação do projeto de Saúde Oral

- Presença no “Jantar 80º Aniversário Associação Académica

de Espinho.

de Espinho”, que decorreu no Centro Luso Venezolano.

- Representação no “III Dia Formativo da UCF da Mulher,

- Presença na inauguração “3 exposições FACE - AAE,

Criança e Adolescente de Gaia e Espinho“ que decorreu no

Pintura”, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho – FACE.

Parque Biológico de Gaia.

- Presença na “Entrega de Cadeira de Rodas a Mário Gomes –

- Representação no lançamento do Livro “Retratos de

Lipor”, que decorreu na Câmara Municipal de Espinho.

Passagem” de Leonor Sobral, na Biblioteca Municipal de

- Presença do jogo de voleibol “Sporting de Espinho vs

Espinho.

Sporting”, realizado na Nave Polivalente de Espinho.

- Representação no “ATLETISMO SCE -Apresentação equipa-

- Presença na peça de teatro “O Senhor Ibrahim e as Flores

mentos”, que decorreu na Nave Polivalente de Espinho.

do Alcorão”, realizada no Auditório de Espinho.

- Representação no colóquio realizado pelo CLDS -

- Presença no “Baile Sénior”, que decorreu no Salão Nobre da

“Sustentabilidade é Competitividade”, realizada no Centro

PORTI.2030“, realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal

Piscina Solário Atlântico.

Multimeios de Espinho.

- Presença na “Exposição Manuel Marques de Aguiar”,

- Representação do espetáculo do Mar-Marionetas “La

realizada na Fundação Serralves.

Dernière Danse de Brigitte – Espanha”, que decorreu no
Auditório da Academia de Música de Espinho.
- Representação no Alberto Serra – “Workshop de iniciação à

REPRESENTAÇÕES

escrita criativa” de Alberto Serra, que decorreu na Biblioteca
- Representação na “Inauguração da nova Loja Liberty Segu-

Municipal de Espinho.

ros” em Espinho.

- Representação no “5º Torneio Internacional Cidade de

- Representação na apresentação do Projeto “capacitar +”
– CERCIESPINHO, que decorreu na Biblioteca Municipal de
Espinho.

Espinho de Badminton”, na Nave Polivalente de Espinho.
- Representação no espetáculo do Festival Mar-Marionetas
“O Guardião dos Vagalumes”, que decorreu no Fórum de Arte
e Cultura de Espinho – FACE.
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- Representação no “52º aniversário Associação Desportiva
Quinta de Paramos” no Centro Luso Venezolano.
- Representação na Receção a Atletas e Convidados
“Longboard Pro Espinho”, na Praia da Baía.
- Representação no “Concerto da Páscoa “ no âmbito do
evento “Espinho Vive a Semana Santa”, que decorreu na
Igreja Matriz de Espinho.
- Representação no evento “Adormecer no Museu” realizado
no Fórum de Arte e Cultura de Espinho – FACE.
- Representação na “Via Sacra” no âmbito do evento “Espinho
Vive a Semana Santa”, que decorreu nas ruas da cidade.
- Representação na inauguração da “Exposição
Comemorativa do 30º aniversário do Complexo de Ténis
Espinho”, que decorreu na Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação na “SC Espinho Tigre Cup Formação Futebol
- Entrega de Prémios” no “Campo o Diploma”.
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PROCESSOS
JUDICIAIS
Informação à Assembleia Municipal, de acordo
com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4,
do Regime Jurídico das Autarquias Locais
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
ACTUALIZADA EM 31 DE MARÇO ‘18
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Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
PROCº Nº 93/04.1BEVIS
Acção administrativa comum, sob a forma ordinária para condenação da Ré em indemnização ao Município. no âmbito da
empreitada CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA
DE “CONJUNTO HABITACIONAL DA QUINTA – PARAMOS”., atribuída à Ré (anteriormente designada GASPAR FERREIRA DA
SILVA & IRMÃOS, LIMITADA), por contrato celebrado em 1209-1997.
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
Valor: €=285.050,85
Foi proferida sentença, em 30-11-2017, condenando a Ré
Ferreira Construções, S.A. a pagar ao Município de Espinho,
a título de indemnização contratual, o valor que vier a ser liquidado para pagamento dos danos causados ao Município de
Espinho.
A Ré apresentou recurso da sentença, para o Tribunal Central
Administrativo Norte.
Foram apresentadas as Contra-Alegações do Município.
Será apreciada a admissibilidade do recurso, seguindo-se a
remessa ao TCA Norte, para emissão de parecer do Ministério
Público e sequente sujeição a julgamento.
PROCº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF DO PORTO)
Acção administrativa especial para anulação de despacho e
condenação na prática de acto devido.
Autor: ANTÓNIO DA FONSECA PEREIRA
Réu: CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Valor: €=50.000,00
O processo continua a aguardar a emissão da decisão final.
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PROCº Nº 1370/08.8BEVIS
Acção administrativa especial (para anulação do indeferimento de licenciamento de apoio de praia, na praia da Baia, com
pedido de condenação em acto devido e pedido indemnizatório)
Autores: Pedro Correia & Quarenta, Lda. e Pedro Nuno Zenha
de Castro Correia
Réus: Município de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa
Sousa
Valor: €=253,726,13
Em 27-11-2017 foi apresentado Recurso de Revista, dirigido
ao Supremo Tribunal Administrativo, do acórdão do Tribunal
Central Administrativo Norte, que negou provimento ao recurso, da sentença condenatória proferida pelo TAF de Viseu.
Em 08-03-2018 foi notificado o acórdão do Supremo Tribunal
Administrativo, proferido no Recurso de Revista, que procedeu à apreciação prévia do recurso no sentido de examinar a
sua admissibilidade face à relevância jurídica e social da questão suscitada, e decidiu não admitir a Revista.
Cessando as possibilidades de recurso, tornou-se definitiva a
decisão do TAF de Viseu.
Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;

PROCESSOS JUDICIAS

Foi realizada a audiência prévia. Em despacho saneador, a Sra.
Juiz ordenou uma inspeção judicial ao local, em data a agendar, e indeferiu o pedido de indemnização por danos não patrimoniais que havia sido deduzido pelo autor.
O proprietário da fração foi notificado para que autorize a entrada de perito nomeado pelo Tribunal para a verificação não
judicial qualificada (medições da sua varanda).

PROCESSO Nº 1129/14.3BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município apresentou as suas alegações escritas, pugnando
pela improcedência da ação.

PROCESSO N.º 1228/10.0BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contrainteressado: ARH-Norte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Foram apresentadas contra-alegações de recurso.

PROCESSO Nº 323/16.7BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Aguarda-se a prolação de sentença.

PROCESSO N.º 755/11.7BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
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;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do relatório médico-legal. Aguarda
ulterior tramitação processual.
PROCESSO Nº 624/13.6BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para remeter os suportes informáticos das peças processuais apresentadas.
O Autor pede a anulação do ato que indeferiu o pedido de suspensão da eficácia da licença urbanística de construção (que,
segundo o Autor, depende de financiamento do Turismo de
Portugal, IP, onde apresentou a sua candidatura em 2013).
O Autor foi notificado para informar se já obteve a decisão sobre a sua candidatura e do seu interesse no prosseguimento
dos autos.
O Autor veio informar que a candidatura foi considerada inelegível, acrescentando que, apesar disso, está a mover esforços
para encontrar alternativas de financiamento e que mantém o
interesse no prosseguimento dos autos.
PROCESSO Nº 1022/14.0BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Foi designado dia para a realização da Audiência de Discussão
e Julgamento.
PROCESSO N.º 924/14.8BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
O período de suspensão da instância foi prorrogado por 30
dias.

PROCESSO N.º 320/15.0BEAVR
Ação de Processo Comum;
Autor: Novo Banco;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda ulterior tramitação processual.
PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
O Tribunal julgou a ação improcedente e absolveu o Município
da instância.
PROCESSO N.º 702/17.2BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Maria Isabel Duarte Freitas;
Ré: Câmara Municipal de Espinho
O Município contestou a ação. Aguarda-se a marcação de audiência prévia.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
PROCESSO N.º 1589/11.4BEPRT;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
As partes transigiram, aguardando-se a remessa do processo
à conta.
PROCESSO N.º 1079/14.3BEPRT;
Ação Administrativa Comum;
Autora: ENOR – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Aguarda remessa à conta.
PROCESSO N.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas,
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro notificou a autora,
convidando-a a aperfeiçoar o seu articulado. O Município ainda
não foi notificado do aperfeiçoamento do articulado da autora.
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PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO
PROCESSO Nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
Aguarda decisão da autoridade administrativa.
PROCESSO Nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.
PROCESSO Nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.
PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu resposta escrita.

41
PROCESSOS-CRIME
PROCESSO Nº 960/15.7PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Aveiro
Inquérito
Notificado para o efeito, o Município requereu a sua constituição como assistente.
PROCESSO Nº 17/16.3T9ESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito
O arguido propôs o pagamento do pedido de indemnização
civil, tendo o MP proposto a desistência por parte do assistente.
PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 177/17.6T9ESP
Foi requerida a constituição como assistente dos funcionários ofendidos em exercício de funções.

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
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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 (PROC. Nº
374/16.1T8ESP)
Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel de
Espinho
Comarca de Aveiro – Juízo de Competência Genérica de Espinho – Juiz 2
Os autos foram remetidos ao Tribunal da Relação do Porto.
PROCESSO Nº 1261/2017
Tribunal Arbitral de Consumo do Porto
O Município foi condenado no pedido a liquidar em sede de
sentença.
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Nos termos da alínea e) do Art. 53º da Lei n.º 169/99
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