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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03
Caras e caros vogais,

abertura de acessos, sinalética identificativa, plantação de

Uma boa notícia para o Município no início de mais uma época

espécies arbóreas adequadas numa área de cerca de 22 mil

balnear!

metros quadrados.

Espinho mantém as cinco bandeiras azuis nas Praias da Frente
Azul, Baía, Praia da Rua 37, Praia de Silvalde e Praia de Para-

Para concluir a segunda fase, a autarquia vai investir 150 mil

mos.

euros na construção de percursos interiores, passadiços e pai-

Em termos de galardões que certificam a qualidade das águas,

néis informativos e interpretativos.

dos areais, apoios de praia e equipamentos, informação, segurança, envolvente e informação ambiental Espinho é o Muni-

O Castro d’ Ovil faz parte do Roteiro de Monumentos e Sítios

cípio que maior contributo dá para as 19 bandeiras azuis no

a visitar em Portugal.

distrito de Aveiro.
Junto à área verde conhecida como Parque da Cidade foi aberO “Alargamento da Vigilância-Praia de Espinho 2018” faz par-

to o novo passadiço ciclável de madeira que liga o Complexo

te do Protocolo de cooperação celebrado e assinado pela Câ-

de Ténis à Pousada da Juventude e Nave Polivalente numa

mara Municipal e pela Associação Humanitária dos Bombeiros

extensão de 220 metros.

Voluntários do Concelho de Espinho.
Este equipamento custou cerca de 70 mil euros, dará acesso
O Protocolo assinado contempla ainda a atribuição de subsí-

ao futuro estádio municipal e facilitará o acesso a outros edi-

dios para efeitos de disponibilidade operacional do corpo de

fícios previstos para aquela zona do concelho.

bombeiros ao serviço do Município de Espinho durante o ano
em curso.

O Município de Espinho foi contemplado com 472.518,00 euros referentes às verbas do jogo. A verba foi repartida pela

Está concluída a primeira fase da Recuperação do Património

Câmara Municipal pelos setores do Desporto, Cultura e Setor

Arqueológico do Castro d’ Ovil, no Lugar do Monte em Para-

Social. A atribuição dos subsídios propostos pela autarquia às

mos.

diversas coletividades e instituições são superiormente con-

Trata-se de Património Arqueológico classificado onde a Câ-

feridos e validados por inspetores do Turismo de Portugal e

mara Municipal procedeu a um conjunto de obras e arranjos,

homologados pela Secretaria de Estado do Turismo.
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Espinho marcou mais uma vez presença na Feira Ibérica de

dos nossos equipamentos culturais e desportivos de excelên-

Turismo-FIT que se realizou na Guarda.

cia e do conjunto diversificado de eventos que vão ocorrer na
cidade e nas freguesias do concelho.

Esta feira amplamente visitada por espanhóis, constitui uma
oportunidade para promover o destino turístico-Espinho, os

Boas férias e bom descanso para vós e para as vossas famílias!

seus equipamentos culturais e de lazer, o território, tradições
Pinto Moreira

e eventos estratégicos.

Presidente da Câmara
A Praia da Baía recebeu os melhores Surfistas da Região Norte
na quinta e última etapa do Circuito de Surf. Enquadrada no
Espinho Surf Destination 2018, a prova atraiu dezenas de
surfistas e um público jovem que anima e dinamiza a cidade,
as esplanadas e bares junto à praia e promovem a marca Espinho como a melhor onda do norte para surfar.
Caras e caros vogais,
O Verão está aí e com ele a pausa para descanso e lazer com
a família e os amigos. Convido-vos a disfrutar o mais possível
das nossas belas praias com cinco bandeiras azuis, a usufruir
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Espinho na Feira Ibérica de Turismo
Promoção do Encontro Int. de Estátuas Vivas, Festival
Oito24, Vir-a-Banhos Voleibol de Praia e da marca
Espinho Surf Destination
O município de Espinho marcará presença na Feira Ibérica de Turismo-FIT pelo segundo ano consecutivo.Este certame realiza-se na Guarda
de 28 de abril a 1 de maio.
A Feira Ibérica de Turismo é atualmente o mais importante certame
dedicado ao turismo numa perspetiva ibérica, recebendo expositores
de toda a península. Os seus principais objetivos assentam no fomento do intercâmbio estratégico e económico transfronteiriço, no estímulo ao relacionamento comercial entre ambos os países e, consequentemente, no desenvolvimento das regiões.
Operadores e agentes do setor do Turismo de Portugal e de Espanha
tem a oportunidade de apresentar e promover os seus produtos, serviços e recursos. Para além da sua vertente profissional e de negócios,
a FIT é também destinada ao público em geral, apresentando um programa de animação diverso, dos espetáculos musicais às atividades
desportivas e de lazer.
Esta feira, amplamente visitada por espanhóis, é uma oportunidade
única para promover o destino Espinho junto deste mercado. Durante
4 dias, o município terá oportunidade para promover equipamentos
culturais e de lazer, recursos naturais, tradições e eventos estratégicos
como o Festival Internacional de Estátuas Vivas e o Vir a Banhos.
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Rii - Rota para inovação e inclusão
Projeto foi apresentado em sessão realizada no
auditório do FACE
O projeto conjunto Rii - Rota para a inovação e inclusão, que envolve a
Câmara Municipal e a ADCE-Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, tem como foco a criação de iniciativas de inclusão
social através de dinâmicas inovadoras.
O Rii envolve várias parcerias locais e é enquadrado pelo financiamento através do PEDU do Plano de Acção Integrado para as Comunidades Desfavorecidas.
Câmara Municipal de Espinho tem ao serviço deste programa cinco
unidades orgânicas que acompanham em parceria com a ADCE e os
outros parceiros (CSP, CerciEspinho, IEFP, Agrupamentos escolares e
ESPE, empresas locais e outras entidades e instituições) as iniciativas direcionadas para a dinamização dos “Centros de Inovação, Empreendedorismo e Coworking”.
De referir que, para além da realização de workshops de trabalho abertos à comunidade, seminários e um bootcamp, no âmbito de um
conjunto de ações imateriais com metodologias inovadoras, o Projeto contempla a candidatura já em curso para a instalação de um Centro
de Inovação e Coworking na Escola da Marinha, no Bairro Piscatório em Silvalde.
O Vice-Presidente da Câmara de Espinho, Vicente Pinto fez a apresentação técnica do projeto Rii e valorizou a vertente da competitividade, do gosto pelo risco e das metodologias inovadoras geradoras de emprego e de inclusão social.
O projeto Rii-Rota para a inovação e inclusão lançado pela Câmara Municipal de Espinho e pela ADCE com o envolvimento de várias outras
parcerias locais tem financiamento suportado no âmbito do NORTE 2020.
Saiba mais sobre este projeto em www.rii.espinho.pt
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Património do Castro de Ovil em recuperação
Concluída a 1ª Fase de Recuperação do Património do Castro de Ovil em Paramos-Espinho
Alunos das escolas de Espinho visitaram hoje o Núcleo Museológico de Castro de Ovil em Paramos cuja primeira fase de recuperação foi agora concluída com abertura de acessos, sinalética
identificativa e vedação do sítio.
Trata-se de Património Arqueológico classificado, situado no Lugar do Monte em Paramos.
É composto de 14 estruturas habitacionais descobertas, estando
os utensílios encontrados à guarda do Museu Municipal de Espinho e foi habitado até ao século III depois de Cristo.
A Câmara Municipal de Espinho procedeu a um conjunto de obras
de limpeza e de plantação de 1500 espécies arbóreas adequadas
ao local numa área de cerca de 22 mil metros quadrados.
Neste Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o Presidente da

Protocolo com Assoc. Futebol Popular
25 clubes que movimentam cerca de 700 atletas em
todo o concelho.
A Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho-AFPCE,
a Associação de Futebol de Aveiro-AFA, A Federação Portuguesa
Futebol e a Câmara Municipal de Espinho, celebraram um protocolo para homologação das provas de futebol popular.
Com este protocolo que se aplica já à próxima época desportiva, os
campeonatos e taças de futebol popular organizados pela AFPCE
passam a ficar integrados e regulamentados pelas competições
da FPF e da AFA.
A Cerimónia Protocolar contou com a presença do Presidente da

Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira promoveu uma visita
guiada ao Castro de Ovil acompanhado de alunos e professores
dos Agrupamentos Escolares.
Em breve a autarquia vai investir mais 150 mil euros para concluir
a 2ª fase de valorização deste importante património arqueológico do concelho de Espinho.
Ainda durante este ano serão construídos percursos interiores,
passadiços e painéis informativos e painéis interpretativos para
além de outros arranjos considerados necessários pelos técnicos
da Divisão de Cultura e Museologia do Município de Espinho.
O Castro de Ovil faz parte do Roteiro de Monumentos e Sítios a
visitar em Portugal.

FPF, Fernando Gomes, do Presidente da Câmara Municipal, Pinto
Moreira, do líder da AFA, Arménio Pinho e do Presidente da AFPCE, Tiago Paiva.
O Presidente da Câmara de Espinho destacou a importância deste
protocolo que valoriza o futebol popular e responsabiliza todos
os agentes desportivos envolvidos no “fair play” e numa correta e
exemplar conduta desportiva.
Pinto Moreira agradeceu a presença do Presidente da FPF, Fernando Gomes que considera um amigo de Espinho.
O Presidente da Câmara Municipal não esqueceu de referir o impacto turístico, mediático e desportivo que o Mundial de Futebol
de Praia, realizado na Praia da Baía, deixou como legado à cidade
de Espinho.
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 07/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS
MIL E DEZASSETE.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos nove dias do mês de abril 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, Adelino
Miguel Lino Moreira Reis e 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.
Deliberação Nº 49/2018
Aprovação da ata n.º 6/2018 de 22 de março
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Em virtude da ata n.º 6/2018 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 22 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
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 50/2018
Documentos de Prestação de Contas do Ano 2017
Presente a informação n.º 518/2018 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,
aprovar os Documentos de Prestação de Contas relativos ao
ano financeiro de 2017, assim como o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do Município e respetiva avaliação, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. O resultado líquido do exercício de 2017, no montante de – 38 710,04 euros (trinta e oito
mil setecentos e dez euros e quatro cêntimos negativos) seja
transferido para a conta 59 – Resultados Transitados, de acordo com o estipulado no n.º 2.7.3 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de
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22 de fevereiro. Mais deliberou a Câmara submeter os presentes documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea l) do n.º 2 do artigo
n.º 25 da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro. Os Vereadores
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os eleitos
do PS, em coerência com os argumentos apresentados na última reunião de Camara, votam contra o relatório da prestação
de contas para 2017 do Município de Espinho. Os vereadores
do PS, entendem que o tempo disponibilizado, dois dias úteis,
para estudo e consulta de um documento de enorme extensão e complexidade foi manifestamente curto. Os vereadores
do PS também discordaram da metodologia escolhida para a
apresentação do documento. Os vereadores, sem funções executivas/pelouros, não podem verdadeiramente, declarar sobre
compromisso de honra, enquanto responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas ao Tribunal de Contas,
nem, pelas mesmas razões, podem assumir a responsabilidade,
segundo o nosso conhecimento da veracidade e sinceridade
das respetivas demonstrações financeiras, bem como a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, designadamente nos termos das alienas a) b) c) d) e) f) g)
e h), presentes no termo de responsabilidade. Também registamos com desagrado, que o relatório de contas não tenha vindo
acompanhado de qualquer documento validado por um ROC
conforme estipulado pelas boas normas de gestão. Também,
foi com alguma perplexidade que registamos que o Senhor
Presidente de Camara, tenha assumido não ter lido o relatório
de contas, nem ter conhecimento do seu conteúdo, uma vez
que se encontrava ausente de férias.”
Deliberação Nº 51/2018
Informação relativa às autorizações prévias genéricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 2018
Presente a informação n.º 525/2018 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 unanimidade, 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.
Deliberação Nº 52/2018
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Associação Patinhas Sem Lar, Associação de
Proteção a Animais
Presente a informação n.º 532/2018 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 unanimida-

de, participar e aprovar o “ Protocolo de colaboração entre a
Câmara Municipal de Espinho e a Associação Patinhas Sem Lar,
Associação de Proteção a animais”.
Deliberação Nº 53/2018
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho para implementação do programa
“Alargamento da vigilância – Praia: D’Espinho – 2018”
Presente a informação n.º 529/2018 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 Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para implementação
do programa “Alargamento da vigilância – Praia D’Espinho –
2018”.
Deliberação Nº 54/2018
Pedido de revisão de preço mensal devida pela concessão
da ocupação de uma loja comercial como peixaria
Presente a informação n.º 452/2018 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 unanimidade, reduzir o valor do preço mensal
em 100,00€ (cem euros), pelo período de 12 meses, da loja comercial propriedade do Município de Espinho, sita no nº 1605,
rés-do-chão, da Avenida S. João de Deus, na freguesia de Silvalde do concelho de Espinho, concessionada a Maria Manuela da
Silva Fonseca.
Deliberação Nº 55/2018
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título
precário da exploração económica do espaço municipal
destinado a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico Época balnear 2018
Presente a informação n.º 495/2018 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou
conhecimento e deliberou, por unanimidade, realizar um procedimento de hasta pública para atribuição, a título precário, da
exploração do espaço municipal destinado a cafetaria sito na
Piscina Solário Atlântico para a época balnear 2018. Mais deliberou designar, desde já, a Comissão para o efeito constituída pelos Vereadores Quirino de Jesus, Lurdes Ganicho e Nuno
Lacerda e marcar o ato público para o dia 23/04/2018, pelas
15:30 horas.
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Deliberação Nº 56/2018
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura
do procedimento por concurso público, para a execução
da empreitada de “Requalificação da Escola Básica N.º 2
de Espinho”
Presente a informação n.º 533/2018 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, o
seguinte: a. Determinar a abertura de um procedimento pré-contratual com vista à execução da empreitada de obras públicas de “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 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 1.375.000,00 €
(um milhão, trezentos e setenta e cinco mil euros), acrescido
de IVA 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 (no correspondente pedido 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 Álvaro António das
Neves Duarte, Chefe da Divisão de Obras Municipais; 1.º EFETIVO - Sílvia Maria da Costa Belchior Carvalho, Técnica Superior
da Divisão de Obras Municipais; 2.º EFETIVO – Joana Patrícia
Torres Alves, Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais;
1.º SUPLENTE – António Manuel Pereira Alves, Técnico Superior da Divisão de Obras Municipais; 2.º SUPLENTE – Maria José
Gonçalves Silva Pato, Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; e designar como gestor do contrato o Eng.º Álvaro António das Neves Duarte (Chefe da Divisão de Obras Municipais),
nos termos e para os efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo
290.º-A do CCP, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (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 novecentos
e três mil quatrocentos e sessenta e oito euros e treze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e
cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e oito euros e
oitenta cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia
29 de março do corrente ano foram, cabimentadas despesas
no valor de vinte e sete milhões quatrocentos e cinquenta e
sete mil trezentos e setenta euros e cinquenta e seis cêntimos,
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor
de quatro milhões setecentos e quarenta e nove mil duzentos
e onze euros e sessenta e quatro cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 08/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos vinte e três dias do mês de abril 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 Maria
de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus,
Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira Reis
e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado, por se
encontrar ao serviço da autarquia, o Vereador António Vicente
de Amorim Alves Pinto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presiden-

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 29 de março de

te declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora
Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
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Deliberação Nº 57/2018

Presente a informação n.º 584/2018 da Divisão de Educação e

Aprovação da ata n.º 7/2018 de 9 de abril

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

Em virtude da ata n.º 7/2018 da reunião ordinária da Câmara

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

Municipal de 9 de abril ter sido entregue em fotocópia a todos

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

os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º

aprovar o “Protocolo de Colaboração entre a Câmara Munici-

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

pal de Espinho e a Universidade do Porto para participação de

prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do dis-

jovens apoiados pelo Município no programa da Universidade

posto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua

Júnior 2018”, pelo valor base de €1.800,00 (mil e oitocentos

aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas

euros), não sujeito a IVA.

os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 58/2018
1ª Revisão aos Documentos Previsionais para o ano 2018

Deliberação Nº 61/2018
Celebração de “Adenda ao Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano letivo

Presente a informação n.º 610/2018 da Divisão de Gestão

2017/2018

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

Presente a informação n.º 578/2018 da Divisão de Educação e

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

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

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

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

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento

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

e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

contra dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do

aprovar a presente minuta e celebrar com o Agrupamento de

Presidente da Câmara, submeter à aprovação da Assembleia

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida (ao abrigo do previs-

Municipal, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da

to nos nºs 2 e 4 do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da alínea c), nº

12/2000, de 29 de agosto) a referida “Adenda ao Protocolo

1 do artigo 33º da mesma Lei, a 1ª Revisão aos Documentos

de Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamen-

Previsionais para o ano 2018 – Orçamento Municipal e Grandes

to de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano

Opções do Plano. Os Vereadores do PS protestaram apresentar

letivo 2017/2018”, de acordo com os considerandos e termos

declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00

nela fixados, mais precisamente para aditamento à Cláusula

horas, contudo a mesma não foi apresentada.

4.ª (“Obrigações do Município de Espinho”) e ao Anexo 1 do
protocolo, para que aí passem a constar as verbas relativas a

Deliberação Nº 59/2018
Protocolo entre a Federação Portuguesa de Voleibol e o
Município de Espinho para efeitos da realização de etapas

financiamento no valor de €5.400,00 (cinco mil quatrocentos

do FIVB Beach Volleybal World Tour 2018 em Espinho

1.º Ciclo, no 3.º período.

euros) para apoio às deslocações no âmbito da realização das
atividades letivas fora da escola das turmas do Pré-escolar e

Presente a informação n.º 580/2018 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara,

Deliberação Nº 62/2018
Celebração de “Adenda ao Protocolo de Cooperação entre
o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr.

tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta

Manuel Laranjeira, referente ao ano letivo 2017/2018”

de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou,

Presente a informação n.º 579/2018 da Divisão de Educação e

por unanimidade, aprovar o “Protocolo entre a Federação Por-

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

tuguesa de Voleibol e o Município de Espinho para efeitos da

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

realização de etapas do FIVB Beach Volleybal World Tour 2018

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

em Espinho”.

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar a presente minuta e celebrar com o Agrupamento de

Deliberação Nº 60/2018
Protocolo de Colaboração com a Universidade do Porto para participação de jovens apoiados pelo Município
de Espinho no âmbito do programa Universidade Júnior

Escolas Dr. Manuel Laranjeira (ao abrigo do previsto nos nºs 2
e 4 do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de
29 de agosto) a referida “Adenda ao Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Esco-

2018 – 14.ª edição
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las Dr. Manuel Laranjeira referente ao ano letivo 2017/2018”,

final) do n.º 1 do artigo 33.º do referido diploma legal - o respe-

de acordo com os considerandos e termos nela fixados, mais

tivo “Programa e Regras de Participação”, nos termos dos quais

precisamente para aditamento à Cláusula 4.ª (“Obrigações do

funcionará e se organizará a iniciativa em questão, de acordo

Município de Espinho”) e ao Anexo 1 do protocolo, para que aí

com o proposto pelos serviços. Mais deliberando a Câmara, para

passem a constar as verbas relativas a: financiamento no valor

tal, aprovar atribuir, no âmbito do XXII Encontro de «Estátuas

de €5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta euros) para

Vivas» de Espinho (2018) os seguintes prémios: a) Prémios de

apoio às deslocações no âmbito da realização das atividades

participação (aos participantes que se tenham inscrito e sido

letivas fora da escola das turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo, no

admitidos ao concurso): i. Para os participantes individuais, no

3.º período; e a: financiamento no valor de €1.080,00 (mil e

valor de 150,00€ (cento e cinquenta euros) para aqueles resi-

oitenta euros) para apoio às deslocações de alunos de turmas

dentes ou estudantes em localidades até cem quilómetros de

do 2.º ciclo da EB Sá Couto para atividades no Oporto Golf Club,

Espinho, e no valor de 180,00€ (cento e oitenta euros) para os

uma vez por semana até ao final do ano letivo (em 22 de junho

de localidades mais distantes. ii. Para uma “Estátua” de conjun-

de 2018).

to (dois ou mais elementos), no valor de 250,00€ (duzentos e
cinquenta euros). b) Prémios do Concurso: i. «Prémio Especial

Deliberação Nº 63/2018
Programa de oferta de Cheque-Educação aos Alunos dos
1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, residentes no concelho de Espinho, no ano letivo 2017/2018 – 1.ª proposta de
alteração das condições de acesso
Presente a informação n.º 602/2018 da Divisão de Educação
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
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produzida 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 primeira alteração às Condições de Acesso ao
Cheque-Educação do Município de Espinho aos alunos residentes no concelho de Espinho que, no ano letivo 2017/2018,
frequentem os estabelecimentos de ensino dos 1.º, 2.º e 3.º

do Júri», no valor de 600€ (seiscentos euros). ii. «Prémio Revelação», a ser atribuído a um participante que nunca tenha
sido premiado em anteriores edições do “ENCONTRO DE «ESTÁTUAS VIVAS» DE ESPINHO”, no valor de 400€ (quatrocentos
euros). iii. «Prémio do Júri», no valor de 400€ (quatrocentos
uros). iv. «Prémio do Público», no valor de 400€ (quatrocentos
euros). v. Para além destes prémios o Júri poderá ainda atribuir
menções honrosas, até ao limite máximo de três, no valor de
250€ (duzentos e cinquenta euros) cada. c) Prémios de participação para convidados especiais internacionais (extraconcurso): num total global máximo previsto de 1.800,00€ (mil e
oitocentos euros).

ciclos do ensino básico do concelho de Espinho, pelo valor de

Deliberação Nº 65/2018
Pedido de rescisão da concessão do ossário n.º 442 do

€12.000 (doze mil euros).

Cemitério Municipal de Espinho

Deliberação Nº 64/2018
Aprovação da realização do Concurso do XXII Encontro de
Estátuas Vivas de Espinho - 2018 e do Programa e Regras
de Participação
Presente a informação n.º 586/2018 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a
proposta da Divisão de Cultura e Museologia, deliberou, por
unanimidade, no âmbito da atribuição prevista na alínea e) do
n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, 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 realização do concurso do “XXII Encontro
de «Estátuas Vivas» de Espinho”, em 10 de junho de 2018,
e para efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo do
previsto das competências previstas nas alínea u) e k) (parte

Assembleia Municipal de Espinho
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Presente a informação n.º 592/2018 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 a informação prestada sobre um
requerimento de Maria Celeste Dias Oliveira, concessionária do
Ossário n.º 442 do Cemitério Municipal, atribuído em 14 de fevereiro de 2001, - alvará n.º 55/01 – Livro1, a informar da sua
disponibilidade de rescindir a concessão do referido Ossário,
bem como a informação prestada sobre o assunto, pela Divisão de Serviços Básicos e Ambiente e pela Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira e Turismo – (Atualização de valores com base no Índice de preços no consumidor – Média anual
– Instituto Nacional de Estatística, datada de 20/03/2018) e,
ao abrigo da competência prevista no n.º 8 do artigo 36º “Regulamento do Cemitério Municipal de Espinho”, deliberou, por
unanimidade, deferir a pretensão, sendo o valor a pagar a Maria Celeste Dias Oliveira, pela rescisão da concessão do Ossário
n.º 442 do Cemitério Municipal de Espinho, no valor de 174,39
euros.

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Deliberação Nº 66/2018
Legalização de habitação existente

da Câmara que autorizou o pedido de Anabela Chambel, para

Presente a informação n.º 481/2018 da Divisão de Obras Par-

semanal (mercado do peixe) para realização de uma atividade

ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá

relacionada com o evento “Retrato Social”, no dia 11 de abril

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

(quarta-feira) entre as 14h30m e as 17.00 horas.

ocupação do espaço público, situado nas imediações da feira

ata, bem como o processo no mesmo referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos

Resumo diário da tesouraria

a favor dos eleitos do PSD e 3 abstenções dos Vereadores do

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 16 abril de 2018

PS, aprovar o projeto de arquitetura LE-EDI 15/18, respeitante

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

à legalização da habitação unifamiliar dos requerentes, João

TAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um milhão

José Mendes Macedo, Regina Maria Mendes Macedo e Ana Pau-

trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e oito

la Mendes Macedo da Fonseca, condicionado à apresentação

euros e quarenta e sete cêntimos): um milhão novecentos e

no prazo de 6 meses dos elementos indicados no ponto 3 do

oitenta e sete mil e cinquenta e oito euros e noventa cêntimos.

artigo 19.º do Regulamento Municipal da Urbanização, Edifica-

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos e noventa

ção e Taxas por Operações Urbanísticas (RMUETOU).

e oito mil novecentos e quarenta e sete euros e quarenta e seis
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 16 abril

Deliberação Nº 67/2018

do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de, vin-

Aprovação do processo de licenciamento LE-EDI 75/2008

te e sete milhões oitocentos e trinta e cinco mil seiscentos e

Presente a informação n.º 590/2018 da Divisão de Obras Par-

sessenta e seis euros e noventa e sete cêntimos, tendo sido

ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de cinco mi-

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

lhões vinte e um mil e quatrocentos euros e cinquenta e oito

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

cêntimos.

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, em cumprimento
do douto acórdão proferido e transitado, estando aprovados os

Cerciespinho - Votos de Louvor e Votos de Agradecimento

projetos de especialidades, e concretizadas as condicionantes

A Câmara tomou conhecimento dos votos de louvor endere-

indicadas nesta decisão judicial, deliberou, com 3 votos a favor

çados ao Sr. Presidente, Dr.º Pinto Moreira, à Sra. Vereadora,

dos eleitos do PSD e 3 abstenções dos Vereadores do PS, apro-

Eng.ª Lurdes Ganicho, ao Sr. Vice-Presidente, Dr.º Vicente Pinto

var o pedido de licenciamento do apoio de praia simples (BAR

e ao Sr.º Vereador, Dr.º Quirino de Jesus bem como dos votos de

PASHA) previsto no Plano de Praia 54 (PP 54), a que correspon-

agradecimento endereçados à Câmara, na pessoa do Sr.º Eng.º

de o processo de licenciamento LE-EDI 75/2008, condicionado:

Sá, Dr.ª Ana Loureiro, Dr.º Armando Bouçon e a todos os funcio-

- À apresentação do pedido de emissão do alvará de constru-

nários da piscina municipal de Espinho.

ção, no prazo de um ano, conforme o disposto no n.º 1 do artigo
76.º do RJUE, apresentando os elementos referidos no número

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

3 da Portaria n.º 216-E/2008 de 03 de março; - Ao cumprimen-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

to dos pareceres emitidos pelas entidades ouvidas no âmbito

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

do rocedimento, nomeadamente o parecer da Capitania do Por-

estão confiadas.

to do Douro de 26/03/2008, o parecer da Delegação de Saúde
de 19/05/2008 e o parecer da Alfândega constante da Ata de

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

conferência de serviços de 11/04/2008; - À realização da obra

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

no prazo de 6 meses, nos termos previstos no artigo 58.º do

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

RJUE.

75/2013, de 12 de setembro.

Deliberação Nº 68/2018
Centro Social de Paramos - Pedido de utilização de espaço

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

público – ratificação de despacho

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

Presente a informação n.º 601/2018 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 deli-

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
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

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

Assembleia Municipal de Espinho
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erros e omissões que foram aceites e aprovar a retificação do
“Mapa de Quantidades” (anexo designado de “Mapa de quantidades apos lista EO”) e do Pormenor de Execução do lambrim/

ATA N. 09/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos sete dias do mês de maio 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,
Carlos Nuno Lacerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis,
tendo faltado, por motivo, justificado os Senhores Vereadores
Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo.

terações de aspetos fundamentais das peças do procedimento
nem são passíveis de alterar o preço base inicialmente definido, conforme análise do Júri (cf. informação de 30/04/2018
(registo n.º I, CP, 253/2018), proferida pelo Sr. Presidente da
Câmara em 30 de abril de 2018 (cf. Despacho CP N.º 35/2018),
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro (na sua redação em vigor), cuja competência pertence à Câmara Municipal de Espinho, enquanto órgão
competente para a decisão de contratar.
Deliberação Nº 71/2018
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e a
IFBB Portugal – Federação Lusa de Cultura Física
Presente a informação n.º 668/2018 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima referida e a proposta

Deliberação Nº 69/2018
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espaldar (artigos 7.2.2 e 7.2.3), uma vez que não implicam al-

Aprovação da ata n.º 8/2018 de 23 de abril
Em virtude da ata n.º 8/2018 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 23 de abril 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

de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou,
deliberou, por unanimidade, aprovar o “Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e a IFBB Portugal – Federação
Lusa de Cultura Física”.

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

Deliberação Nº 72/2018
Hasta pública para exploração de 3 quiosques para venda

prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do dis-

de gelados na esplanada à beira mar – 2018

posto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua

Presente a informação n.º 687/2018 da Divisão de Gestão

aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

os membros do órgão executivo que estiveram presentes na

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

reunião a que se reporta a ata em apreciação.

integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-

Deliberação Nº 70/2018
Concurso Público para Empreitada de Obras Públicas de
“REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 DE ESPINHO”
– Ratificação da decisão proferida pelo Sr. Presidente da
Câmara, em 30 de abril de 2018, referente à pronúncia
sobre Listas de Erros e Omissões, suprimento e retificação do Caderno de Encargos
Presente a informação n.º 681/2018 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 com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, no âmbito do procedimento para
a execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA
BÁSICA N.º 2 DE ESPINHO”, ratificar as decisões de aprovar a
Lista de Erros e Omissões identificados pelos interessados e
aceites pelo Júri, aprovar os termos do suprimento daqueles
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rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Programa e
Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, da
exploração económica de três quiosques destinados à venda
de gelados a instalar na esplanada à beira-mar. Mais deliberou a Câmara, designar, desde já, os Srs. Vereadores Quirino
de Jesus, Lurdes Ganicho e Nuno Lacerda, para integrarem a
Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, no
dia 21/05/2018 com início às 14.30 horas. A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, aprovar a alteração ao artigo 3.º
do Programa e Condições do procedimento, que a seguir se
transcreve, proposta pelo Sr. Presidente: “(…) – por questões de
imparcialidade, transparência e igualdade de oportunidades,
a participação no presente procedimento encontra-se vedada
às seguintes entidades: a) trabalhadores em funções públicas
do Município de Espinho (ou colaboradores da autarquia com
outros vínculos), seus ascendentes e descendentes em primeiro grau, bem como quaisquer pessoas coletivas dos quais os

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

mesmos façam parte dos respetivos órgãos sociais; b) Pessoas

56-48-AH propriedade de Joaquim Pereira Alves, quando circu-

singulares ou coletivas a que se encontre atribuída a explora-

lava na Rua do Progresso em frente ao n.º 81 em Anta.

ção económica de espaços municipais destinados a estabelecidescendentes em primeiro grau, bem como quaisquer pessoas

Deliberação Nº 76/2018
Indemnização danos na viatura 46-OU-81 – Luís Filipe

coletivas dos quais os mesmos façam parte dos respetivos ór-

Aluai

gãos sociais: c) Fornecedores do Município de Espinho (seja de

Presente a informação n.º 685/2018 da Divisão de Obras Mu-

bens, serviços ou empreitadas) que exerçam atividade econó-

nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

mica conexa com a atividade objeto do presente procedimen-

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

to.”

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

mentos de restauração e bebidas, e ainda seus ascendentes e

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aproDeliberação Nº 73/2018
Indemnização de danos da viatura 40-63-LA - Nelson Lima

var o pagamento no valor de 94,60 € (noventa e quatro euros

Maceda

danos causados na viatura BMW 116 D de matrícula 46-OU-81

Presente a informação n.º 634/2018 da Divisão de Obras Mu-

propriedade de Luís Filipe Pereira Aluai, quando circulava na

nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

Estrada Nacional 109 junto ao n.º 566 em Silvalde.

e sessenta cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes dos

zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A

Resumo diário da tesouraria

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 abril de 2018

aprovar o pagamento no valor de 176,96 € (cento e setenta e

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

seis euros e noventa e seis cêntimos), referente aos prejuízos

TAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um mi-

decorrentes dos danos causados na viatura Volkswagen Pas-

lhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e

sat de matrícula 40-63-LA propriedade de Nelson Lima Rodri-

oito euros e quarenta e sete cêntimos): um milhão setecentos

gues Maceda, quando circulava na Rua 2 em frente ao n.º 1255

e setenta e oito mil quinhentos e treze euros e vinte e quatro

em Espinho

cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos
e quarenta e três mil quatrocentos e noventa e cinco euros e

Deliberação Nº 74/2018
Indemnização danos na viatura 12-66-ZA – Andreia Tava-

cinquenta e sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada que,

res

pesas no valor de vinte e oito milhões cento e oitenta mil seis-

Presente a informação n.º 682/2018 da Divisão de Obras Mu-

centos e vinte e três euros e noventa e seis cêntimos, tendo

nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de seis

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

milhões quatrocentos e oitenta e um mil oitocentos e catorze

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

euros e cinquenta e quatro cêntimos.

até ao dia 30 abril do corrente ano, foram cabimentadas des-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 104,34 € (cento e quatro euros e

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

trinta e quatro cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

dos danos causados na viatura Volkswagen Polo de matrícula

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

12-66-ZA propriedade de Andreia Filipa Madureira Santos Ta-

estão confiadas.

vares, quando circulava na Rua do Calvário em Silvalde.
Deliberação Nº 75/2018
Pedido de indemnização - Acidente na via pública – Joaquim Pereira Alves
Presente a informação n.º 666/2018 da Divisão de Obras Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar o pagamento no valor de 105,57 € (cento e cinco euros
e cinquenta e sete cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Honda Civic de matrícula

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

ATA N. 10/2018

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
VINTE E UM DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.
Aos vinte e um dias do mês de maio 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,
Adelino Miguel Lino Moreira Reis e 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.
No período antes da ordem do dia, o Sr. Vereador Miguel Reis
manifestou o seu desagrado pelo facto de não serem devidamente encaminhados os convites endereçados aos Vereadores
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eleitos pelo PS. Sobre o assunto foi tomada devida nota tendo
sido prestados os necessários esclarecimentos.

de transparência, a escassez de prestação de esclarecimentos
em tempo útil, a insuficiência de documentos justificativos
das decisões tomadas, a falta de audição e discussão prévia
e atempada das diferentes matérias de elevada importância e
impacto para o município. A falta de publicitação e clareza de
procedimentos, eliminou várias entidades que já não foram a
tempo de aceder às verbas, que apenas tomaram conhecimento pela divulgação feita pelos Vereadores do Partido Socialista.
Importa referir que o Senhor Presidente da Camara Municipal
de Espinho, emitiu o seu desagrado e desconcordância pelo
facto dos Vereadores do PS, terem publicitado e promovido a
discussão pública deste documento. Também registamos com
desagrado, que o Senhor Presidente da Camara, relativamente
às coletividades do concelho de Espinho, tenha afirmado com
clareza e em clara contradição com o seu sentido de voto, que
praticamente nenhuma destas associações era de relevância
social e em bom rigor não deveriam aceder a estas verbas. Os
Vereadores do PS, mais uma vez, deixam claro que existem
cada vez menos condições objetivas, para manter quaisquer
relações institucionais, assim como, desenvolver qualquer trabalho politico conjunto com o atual executivo, uma vez que
os documentos chegam fechados e sem qualquer discussão
às reuniões de Câmara. Também, informamos que é nosso
entendimento, que de acordo com o CPA, os três dos quatro

Deliberação Nº 77/2018
Aprovação da ata n.º 9/2018 de 7 de maio
Em virtude da ata n.º 9/2018 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 7 de maio ter sido entregue em fotocópia a todos
os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo
a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua
prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na
reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 78/2018
Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no
Município de Espinho relativo a 2018
Presente a informação n.º 790/2018 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 o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a atribuição dos subsídios mencionados na informação acima referida
às entidades de relevância social do Município constantes da
lista apresentada. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o ponto 2, discordando mais uma vez da postura
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vereadores eleitos pelos PSD, não deveriam participar nesta
votação, uma vez que fazem parte dos órgãos sociais de pelos menos uma Associação, que foi contemplada com 70.000
Euros, nomeadamente a ADCE. Os vereadores do PSD, apesar
de terem consciência e conhecimento do atual CPA votaram o
documento. Desta forma, tendo em conta os factos mencionados, os autarcas eleitos pelo PS, deixam bem claro, que não
se responsabilizam e descartam qualquer comprometimento
futuro, caso as entidades do concelho de Espinho não venham
a poder obter estas verbas atempadamente. O PSD com esta
postura cada vez mais isolada e focada apenas em interesses
pessoais e eleitoralistas, dificilmente conseguirá reunir consensos para aprovar documentos que consideramos fundamentais para o bom funcionamento do município. Caso, este
comportamento e postura se mantenha, alertamos o atual executivo que a reprovação de futuros documentos em diferentes
órgãos, será única e exclusivamente da sua inteira e completa
responsabilidade.”. 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 2 da ordem de
trabalhos da reunião de Câmara, relativo ao “Subsídio a atribuir
a Entidades com Relevância Social no Município de Espinho
relativo a 2018”. À semelhança do que tem ocorrido em anos
anteriores, procedeu-se a uma análise cuidada das candidaturas apresentadas, tentando corresponder de forma equilibrada e equitativa às solicitações das mais diversas instituições.
Historicamente os executivos municipais sempre fizeram uma
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a atribuição das verbas em causa, abrangendo assim muitas

final do procedimento por concurso público para a execução da empreitada de “Conclusão das Redes de Abastecimento de Água, de Drenagem de Águas Residuais e

entidades que desempenham um importante papel junto das

Ramais Domiciliários no concelho de Espinho”

nossas comunidades. Os 472.518,00 euros referentes às ver-

Presente a informação n.º 793/2018 da Divisão de Gestão

bas do jogo foram repartidos essencialmente por três sectores.

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

Sector social para o qual foram destinados 257.018,00 euros,

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

representando mais de 50% do total das verbas distribuídas,

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

setor do desporto que atingiu os 144.750,00 euros e às coleti-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento

vidades de natureza cultural com 70.750,00 euros. O Município

e deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, o

cumpre assim através das instituições contempladas, um im-

seguinte: a. Aprovar o relatório final juntamente com os demais

portante papel de apoio e estimulo à atividade social cultural e

documentos que compõem a análise das propostas do proce-

desportiva do Concelho”.

dimento por concurso público para a execução da empreitada

interpretação lata do conceito de entidade com relevância social, que é o requisito fundamental definido em portaria para

de obras públicas de “Conclusão da Rede de Abastecimento de
Deliberação Nº 79/2018
Protocolo de Cooperação - Rede Municipal de Distribuição

Águas de Drenagem de Águas Residuais e Ramais Domiciliários no Concelho de Espinho”. b. Determinar a adjudicação da

de Eletricidade de Baixa Tensão

empreitada de obras públicas ao concorrente Henriques, Fer-

Presente a informação n.º 792/2018 da Divisão de Gestão Ad-

nandes & Neto, S.A., pelo preço contratual de 1.360.976,88€

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

(um milhão, trezentos e sessenta mil, novecentos e setenta e

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

seis euros e oitenta e oito cêntimos), acrescidos de Iva à taxa

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

legal em vigor de acordo com a retificação oficiosa do erro de

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento do Pro-

cálculo da proposta efetuada pelo Júri no seu relatório preli-

tocolo de Cooperação entre a AMP e os Municípios que a inte-

minar ao abrigo do n.º 4 do artigo 72.º do CCP. c. Determinar o

gram, com vista à preparação do modelo de exploração da rede

valor da caução em 68.048,84€ (sessenta e oito mil, quarenta

municipal de distribuição de eletricidade em Baixa Tensão (BT)

e oito euros e oitenta e quatro cêntimos), correspondente a

a adotar, devidamente assinado por todos os intervenientes e

5% do preço contratual. d. Aprovar a minuta do contrato (que

deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, nos

se anexa), nos termos e para os efeitos previstos no artigo 98.º

termos e para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 35.º da

do CCP. Os Vereadores do PS protestaram apresentar declara-

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autar-

ção de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas,

quias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de

contudo a mesma não foi apresentada.

setembro; na sua redação em vigor), ratificar a assinatura do

Deliberação Nº 80/2018

Deliberação Nº 82/2018
Processo Disciplinar n.º 2/2017 - Arguido: Gonçalo António Cordeiro Lázaro; Relatório Final e Decisão de aplicação

Protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol

sanção disciplinar

Presente a informação n.º 799/2018 da Divisão de Gestão Ad-

Presente a informação n.º 767/2018 da Divisão de Gestão de

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

Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui

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

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

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

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento do Pro-

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o

tocolo entre a Federação Portuguesa de Futebol, Associação

Relatório Final proferido pelo Instrutor do Processo Discipli-

de Futebol de Aveiro e a Câmara Municipal de Espinho, Asso-

nar n.º 2/2017 em 3 de maio de 2018, com o qual concordou,

ciação de Futebol Popular de Espinho e deliberou, por maioria e

deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do

abstenção dos Vereadores do PS, nos termos e para os efeitos

PS, aplicar ao arguido, Gonçalo António Cordeiro Lázaro (traba-

do previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

lhador em funções públicas da Câmara Municipal de Espinho

setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em

com vínculo de emprego público na modalidade de contrato por

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua redação

tempo indeterminado, carreira e na categoria de Técnico Su-

em vigor), ratificar a assinatura do referido Protocolo.

perior, a exercer funções na Divisão de Gestão Administrativa,

referido Protocolo.

Financeira e Turismo), uma sanção disciplinar de repreensão
Deliberação Nº 81/2018
Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório

escrita, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 180.º da Lei
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Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), de acordo com o

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

disposto no n.º 1 do artigo 181.º da LTFP, pela prática de factos

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

em violação dos deveres de respeito e de correção, no dia 4 de

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

julho de 2017 e enquanto se encontrava no exercício das suas

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento

funções, conforme melhor descrito no Relatório Final, e que se

e deliberou, por unanimidade, reduzir o valor do preço mensal

afigura como suficiente para assegurar a adequação futura do

em 100,00€ (cem euros), até à data do término do Título de

comportamento do trabalhador arguido às obrigações decor-

Concessão da Ocupação, 1 de dezembro de 2018, da loja co-

rentes das suas funções na Câmara Municipal de Espinho, nos

mercial propriedade do Município de Espinho, sita no nº 1580,

termos melhor fundamentados naquele Relatório Final pelo

rés-do-chão, da Avenida S. João de Deus, na freguesia de Sil-

Instrutor do Processo: ficando assim o trabalhador formalmen-

valde do concelho de Espinho, concessionada a Carlos da Silva

te responsabilizado pela violação dos deveres de respeito e de

Dias.

correção no caso em questão, bem como no sentido do cumpri-
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mento dos seus deveres gerais e especiais como trabalhador

Deliberação Nº 84/2018

em funções públicas. Mais deliberou a Câmara, notificar o ar-

Dia Mundial da Criança - ocupação do espaço público

guido do presente projeto de decisão, para efeitos de garantia

Presente a informação n.º 757/2018 da Divisão de Gestão Ad-

do seu direito de audiência de interessado, de acordo com o

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

consagrado no n.º 3 do artigo 269.º da Constituição da Repú-

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

blica Portuguesa, e nos termos do previsto nos artigos 121.º a

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

124.º do Código de Procedimento Administrativo, fixando-lhe

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

para o efeito um prazo de dez dias úteis. Os Vereadores do PS

rou, por unanimidade, autorizar o pedido da Padaria Pão Pepim,

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

representada por Sílvio Ferreira e Élio Ferreira, para ocupação

do PS votaram contra a proposta de sanção disciplinar de re-

do espaço público, para realização do evento “Dia Mundial da

preensão escrita, pela prática de factos em violação dos deve-

Criança” no dia 1 de junho de 2018 (sexta-feira).

res de respeito e de correção, no dia 4 de julho, uma vez que o
desrespeitoso e atentatórios das mais elementares regras de

Deliberação Nº 85/2018
Centro Social de Paramos – ocupação de espaço público -

boa educação, da ética, cordialidade e saudável convivência

Caminhada da Família

promovida pelo próprio Gabinete de Apoio à Presidência. Neste

Presente a informação n.º 759/2018 da Divisão de Gestão Ad-

sentido consideramos que a postura e o exemplo do comporta-

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

mento do atual executivo promove a prática de atitudes impul-

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

sionadoras de violação dos deveres de respeito e de correção

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

no posto de trabalho. Desta forma entendemos que este ato

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

e outros do mesmo cariz que venham a ocorrer, são da única

berou, por unanimidade, autorizar o pedido do Centro Social de

e exclusiva responsabilidade do atual executivo propagados

Paramos, representado por Mafalda Resende, para ocupação

através do seu exemplo, devendo o atual executivo vir a ser

do espaço público para realização da XII Caminhada da Família,

responsabilizado.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte

tendo inicio no edifício sede do Centro Social de Paramos e cul-

declaração de voto: “Os eleitos do PSD na Câmara Municipal de

mina na Rua 2, especificamente junto à praia da baía, frente às

Espinho, votaram favoravelmente o ponto n.º 6 da ordem de

escadas, onde serão dinamizadas atividades lúdico desporti-

trabalhos da reunião de Câmara, relativo ao “Processo Disci-

vas a toda a população, tais como: a realização de uma aula de

plinar n.º 2/2017 - Arguido: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;

zumba, pinturas faciais, insuflável infantil e pintura do mural da

Relatório Final e Decisão de aplicação sanção disciplinar”, por

família, no próximo dia 27 de maio de 2018.

atual executivo concorda, aprova e subscreve comportamentos

entenderam que este processo observou escrupulosamente
toda a tramitação legal em vigor, respeitando as mais elementares regras de lisura e imparcialidade, tendo inclusivamente
sido instruído por técnico de fora do Município, mais concretamente do Município de Santa Maria da Feira.”

Deliberação Nº 86/2018
Paróquia de Anta - Ocupação de Via Pública para realização Procissão de Velas
Presente a informação n.º 760/2018 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

Deliberação Nº 83/2018
Pedido de redução de preço mensal devida pela conces-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

são da ocupação de uma loja comercial como talho

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

Presente a informação n.º 746/2018 da Divisão de Gestão

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Pároco João
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integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

de Deus Costa Jorge para ocupação da via pública, bem como

lho Consultivo Local de Emprego e Formação Profissional de

o corte e condicionamento ao trânsito para realização da Pro-

Vila Nova de Gaia, endereçado à Delegação Regional do Norte

cissão de Velas no próximo dia 30 de maio (quarta-feira) com

do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

início às 21h30m, de acordo com o percurso indicado no e-mail
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

da Paróquia.

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
Deliberação Nº 87/2018
Paróquia de S. Estevão de Guetim – ocupação da via pública para realização de Procissão de Velas – ratificação

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

de despacho

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

Presente a informação n.º 755/2018 da Divisão de Gestão Ad-

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

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

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

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

75/2013, de 12 de setembro.

estão confiadas.

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

Câmara que autorizou o pedido do Pároco João de Deus Costa

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

Jorge, para ocupação da via pública, bem como o corte e condi-

da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão

cionamento ao trânsito para realização da Procissão de Velas

Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

no dia 13 de maio (domingo) com início às 21h30m, de acordo
com o percurso indicado na carta da Paróquia.

O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 14 maio de
2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (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 seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e treze euros e vinte e sete
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos
e setenta e nove mil cento e setenta e seis euros e cinquenta
e seis cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia
14 de maio do corrente ano, foram cabimentadas despesas no
valor de vinte e oito milhões trezentos e noventa e nove mil
oitocentos e treze euros e vinte e sete cêntimos, tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de sete milhões e seis mil novecentos e cinquenta e três euros e quarenta e sete cêntimos.
Indemnização aos autores no âmbito do Procº nº
1370/08.8BEVIS – ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL interposta por PEDRO CORREIA & QUARENTA, LDA.
A Câmara tomou conhecimento das indemnizações a pagar
aos autores PEDRO CORREIA & QUARENTA, LDA. no valor de
321.876,26€ e PEDRO NUNO ZENHA DE CASTRO CORREIA no
valor de 29.262,27€.
Representantes nos Conselhos Consultivos Locais do IEFP
A Câmara tomou conhecimento do ofício n.º 91/2018, de 10 de
abril, remetido pela Associação Nacional Municípios Portugueses, relativo à representação da administração local no Conse-
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ATAS

RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MAIO DE 2018

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

Orçamento
24.450.360
11.108.170
1.363.578
36.922.108

Cobrada
Execução
8.973.412
36,70%
1.174.348
10,57%
1.364.708
100,08%
31,18%
11.512.468

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
23.064.840
13.857.268
36.922.108

Paga
Execução
7.049.079
30,56%
2.433.759
17,56%
9.482.838
25,68%
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RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Reposições não abatidas no Pagamento
Saldo da Gerência Anterior
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

Maio-2018
Maio-2017
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
6.130.405
6.189.435
7.249.257
7.238.575
2.911.964
2.911.964
2.677.682
2.677.682
664.891
664.891
607.528
607.528
629.471
629.460
651.909
651.734
138.614
138.614
194.563
194.563
1.768.494
1.774.645
1.720.941
1.710.775
0
0
0
0
12.897
65.787
31.925
31.585
4.074
4.074
1.139
1.139
0
0
1.363.568
1.363.568
4.027.152
4.027.149
4.273.934
4.273.892
1.000.000
1.000.000
0
0
2.378.005
2.378.005
2.472.755
2.472.755
649.147
649.144
1.801.179
1.801.137
10.157.557
10.216.584 11.523.191 11.512.468

Maio-2017
Faturada
Paga
6.373.653
6.667.065
3.494.354
3.438.937
3.032.565
2.799.039
135.677
140.146
553.779
540.796
98.499
98.335
442.461
455.280
1.095.483
1.212.926
922.190
784.283
290.736
311.200
457.169
452.700
452.700
457.169
0
0
8.597.526
8.756.044

Maio-2018
Paga
Faturada
6.470.706
6.378.036
3.360.776
3.359.546
2.765.581
2.856.413
253.518
252.909
580.147
566.117
168.748
168.760
411.399
397.357
1.798.387
1.838.953
1.453.526
1.472.729
366.224
344.860
427.268
409.613
427.268
409.613
116.967
116.967
9.183.837
9.285.390
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Receita Cobrada 2018

Alheia
37%

Despesa Paga 2018
Própria
63%

4%
20%
6%

Encargos Funcionamento

70%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas
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DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
1. Empréstimos
2. Outros Credores

Maio-2017
24.314.318,01

Maio-2018
22.734.765,74

11.141.136,94
13.173.181,07

9.843.792,39
12.890.973,35

3.654.931,64

2.486.934,39

1.000.000,00
1.275.960,23
41.711,72
17.796,80
132.438,14
0,00
0,00
1.084.013,57
1.378.971,41
99.314,71
67.211,95
1.134.220,25
78.224,50
0,00

0,00
1.154.255,03
271.532,45
6.968,04
33.000,54
0,00
0,00
842.754,00
1.332.679,36
96.500,85
69.211,95
1.109.324,23
57.642,33
0,00

27.969.249,65

25.221.700,13

Dívida
30.000.000

25.000.000

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

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Maio-2017

Maio-2018

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

TOTAL
Os dados de Março de 2018 são provisórios
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DENOMINAÇÃO SOCIAL
GRUPO AUTÁRQUICO
EMPRESAS PARTICIPADAS

NIF/NIPC

PARTICIPAÇÃO

%

508905435

2.769.324,01 €
661.030,00 €
299.350,00 €
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%
0,90%
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 €

ÁGUAS DO NORTE
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
513606181
501394192
502823305
501651888
501627413

OUTRAS ASSOCIAÇÕES

TOTAL
Assembleia Municipal de Espinho
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2.848.024,01 €

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

Maio-2017

0
0
0
0
0

Maio-2018

0
0
0
0
0

∆
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores
397
369

193

59

Dez-11

Dez-12

Dez-13

Dez-14

42

Jun-15

41

Dez-15

34

Jun-16

37

Dez-16

12

6

8

10

Jun-17

Dez-17

Mar-18

mai/17 (*)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018 - Maio
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.

5.582.532
5.162.611
5.162.611
419.921
419.921
14.989.060
2.102.020
1.051.543
1.050.477
18.450
341.337
0
341.337
11.562.235
257.860
3.938.447
2.873.279
2.408.488
1.003.527
1.080.634
965.019
380.266
584.752
0
3.168.565
0
2.013.405
0
0
0
0
911.760
15.000
896.760
243.400
598.158
0
334.300
263.858

1.814.463
1.762.875
1.762.875
51.588
51.588
2.903.054
255.593
0
255.593
0
2.595
0
2.595
2.497.921
0
573.928
558.108
680.539
378.738
306.608
146.946
110.234
36.712
0
754.734
0
564.840
0
0
0
0
149.057
1.996
147.061
40.837
167.871
0
68.123
99.749

32,50%
34,15%
34,15%
12,29%
12,29%
19,37%
12,16%
0,00%
24,33%
0,00%
0,76%
n.a.
0,76%
21,60%
0,00%
14,57%
19,42%
28,26%
37,74%
28,37%
15,23%
28,99%
6,28%
n.a.
23,82%
n.a.
28,05%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
16,35%
13,31%
16,40%
16,78%
28,06%
n.a.
20,38%
37,80%

24.338.316

5.640.122

23,17%
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
1 ABRIL a 31 MAIO’18

Atendimento Municipal - AME

23

3350

3500
3000

Atendimento Municipal - AME

3496

3921

4000

ABRIL | MAIO

2500
14%

2000
1500

0

Abr-17

Mai-17

Abr-18

Atendimento Geral

86%

558

486

565

425

500

75

1000

Mai-18

Urbanismo
Atendimento Geral

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Urbanismo

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

300

ABRIL | MAIO

322

350

250
196

200
150

55

62

6

38

18

50

56%

104

100

44%

0
Fev-17

Mar-17

Fev-18

Mar-18
Visitantes Nacionais

Visitantes Nacionais

visitantes Estrangeiros
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visitantes Estrangeiros

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Piscina Municipal de Espinho
10000

Piscina Municipal de Espinho
1002
278

411

1003

316

1014

360

1010

ABRIL | MAIO
1000

100

41%
59%

10

1
Fev-17

Mar-17
Alunos Inscritos

Fev-18

Mar-18

Alunos Inscritos

Acesso Regime Livre

Regime Livre

Realização do Torneio Cidade De Espinho, Torneio Vila de Anta - Memorial Napoleão Guerra e o Torneio da CERCI Espinho.

Balneário Marinho de Espinho

Balneário Marinho de Espinho

ABRIL | MAIO
6000

4871

5223

4537

5320

6%

5000
4000

24

94%

3000

348

248

186

1000

143

2000

N. utilizadores Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

0
Abr-17

Mai-17

N. utilizadores Piscina

Abr-18

Mai-18

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
Assembleia Municipal de Espinho
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- 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.
- Apoio ao evento Baile idosos DASIS;
- Apoio à Corrida EDP 2018 Espinho;
- Apoio às comemorações do dia mundial da actividade física;
- Cedência de instalações (Salão Nobre da piscina) para evento
do Orfeão de Espinho;
- Hasta pública cafetaria da piscina solário atlântico;
- Apoio aos eventos Maio Mês do Coração Abra as Portas à Actividade física;
- Início de intervenção da piscina solário atlântico;
- Apoio aos preparativos das comemorações do dia da cidade a
realizar no salão nobre da piscina solário atlântico;
- Preparação da abertura oficial da piscina solário atlântico;

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Nave Polivalente
N.º de horas de Utilização

1246

1200

1238

1400

857

800

983

1000

600
400

Nave Polivalente

200

Horas de Utilização

0
Abr-17

Abr-17

Abr-18

Abr-18

50%
50%

25

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

Abr-18

Mai-18

237

250

183

200

114

134

150

100

Pavilhão Municipal N.G.

50

N.º de horas de utilização

0
Abr-17

Mai-17

Abr-18

Mai-18

54%

46%

Abr-18
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Mai-18

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Museu Municipal / FACE
Nº total de assitência nos eventos realizados

744

800
700

Museu Municipal / FACE

600

Ocupação do espaço por eventos

500

15%

366
331

369
Mai-17

Congressos **

Exposições

13%

200

224

33%

32%

25

125
155

100

Abr-18
Teatro / Espetáculos

0

0

78
0

37

113
63

143
82

140
74

Abr-17

7%

300

200

358

400

Mai-18
Visitas Guiadas

Workshops*

Congressos **

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

Exposições

Teatro

Visitas Guiadas

Workshops*

Biblioteca Municipal JMS
ABRIL | MAIO

26

2119

2500

2000

506

1283

1042

1

28

1

877

892

4

26

1

22

500

49

742

1027

992

1147

1097

1000

1302

1500

0
Abr-17
Inscrições de leitores

Mai-17
Empréstimos

Abr-17
Visitantes

Mai-17

Pedidos Utilização Instalações

Participantes nas atitivades

Biblioteca Municipal JMS
ABRIL | MAIO
1%
23%

Inscrições de leitores

39%

0%

Empréstimos
Visitantes
Pedidos Utilização Instalações
Participantes nas atitivades
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O SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares), em parceria
com os professores bibliotecários do concelho, promoveu as III
Jornadas da Rede de Bibliotecas de Espinho, nos dias 20 e 21
de abril de 2018, pretendendo fazer uma reflexão sobre a Arte
de contar histórias e o seu percurso ao longo dos tempos.
O leitor atual (segundo o Perfil do Aluno do séc. XXI), usa
linguagens verbais e não-verbais, sons, palavras, números e
imagens, para construir conhecimento; recorre à informação
disponível em fontes documentais físicas e digitais, nas redes
sociais, Internet, media, livros, revistas, jornais. Este perfil de
aluno é um grande desafio para as escolas e também para as
bibliotecas escolares. Neste sentido, estas jornadas propuseram esta dualidade entre o tradicional e o atual pois, longe de
se oporem, complementam-se, alcançando assim um público
mais exigente, em maior número e heterogéneo.
Subordinadas ao tema “Da tradição oral à leitura digital” as
Jornadas proporcionaram aos participantes oriundos de vários
concelhos limítrofes, palestras sobre uma diversidade de assuntos dentro desta temática, contos e workshop’s práticos
onde se apresentaram soluções inovadoras para cativar potenciais leitores às suas bibliotecas.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de abril e maio
de 2018.

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
“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
63 participantes

CONTOS E CANTOS PARA INFANTES
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
“Rui Ramos, natural do Porto, Portugal é contador de histórias
orais, escritas e desenhadas, há mais de 4 anos.
Formador nas áreas da ilustração, escrita criativa e narração
oral.
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 2 aos 5 anos.
37 crianças + 48 adultos

1, 2, 3… READ & PLAY WITH ME!
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), atra-

vés 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.
26 crianças e 34 acompanhantes

ONDA POÉTICA
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
65 Participantes

EXPOSIÇÃO COLETIVA INTERNACIONAL
“LIVROS DE ARTISTA, POESIA VISUAL, ESCRITA
ASSÉMICA E RESPETIVOS DERIVADOS”
Os Livros de Artista são objetos artísticos que usam o formato
de livro ou o conceito de objeto livro no seu cerne. Nesta exposição coletiva internacional apresentaram-se diversas obras
deste género, que proliferou no bem contemporâneo séc. XX,
em conjunto com os seus congéneres Poesia Visual, Escrita Assémica e demais. Enaltecemos aqui desta forma a representação conceptual gráfica da palavra e a abstração do Verbo. Com
esta mostra reaprendemos o que consideramos ser o objeto
livro e a nossa noção de escrita.
Os artistas foram convidados a participar enviando obras. As
obras selecionadas foram integradas na exposição, que terá
uma digressão por diversos espaços de Portugal como Museus,
Galerias, Bibliotecas e espaços não convencionais. Aquando
de cada exposição, acontece uma oficina dirigida pelo artista
plástico Monsenhor enVide neFelibata ou outro artista local
onde se exploraram materiais e técnicas de expressão plástica
inerentes a estas formas de arte.
Esta é uma exposição em digressão curada pelo artista Monsenhor enVide neFelibata que conta a participação de diversos
artistas nacionais e internacionais, selecionados ao dedo, num
total de 49 obras de 21 artistas oriundos de 9 países distintos.
150 visitantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A AÇÃO SOCIAL
Das 9h30 às 16h30
15 participantes

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

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A AÇÃO SOCIAL

OFICINA “O SUBTEXTO DO TEXTO E O TEXTO
SEM CONTEXTO”

III JORNADAS DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ESPINHO “DA LEITURA ORAL À LEITURA DIGITAL”

“Numa breve aventura pelo hermético universo da literatura
nas artes plásticas vamos explorar a desconstrução e decomposição da palavra escrita como representação abstrata de
conceitos, através de exercícios dirigidos a famílias para fruição de crianças e adultos.”
Uma oficina dirigida por Vanessa Rendeiro com a coordenação
artística do artista Monsenhor enVide neFelibata que acompanha a exposição patente intitulada “livros de artista, poesia
visual, escrita assémica e respetivos derivados”.
Dirigida por: Serviço Educativo da Divisão de Cultura e Museologia da CME
Coordenada por: Monsenhor EnVide NeFelibata
20 participantes

FASE MUNICIPAL DO CONCURSO NACIONAL DE
LEITURA 2018
No âmbito da 12.ª edição do Concurso Nacional de Leitura CNL, promovido pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e
das Bibliotecas - DGLAB, a Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva acolheu a Fase Municipal, onde foram selecionados dois
vencedores por cada nível de ensino do Município de Espinho.
Obras a concurso:
1.º ciclo “O Segredo do Rio” de Miguel Sousa Tavares
2.º ciclo Pedro Alecrim” de António Mota
3.º ciclo: “Mar Me Quer” de Mia Couto
Secundário: “O Pintor Debaixo do Lava-loiças” de Afonso Cruz
15 participantes

BEBÉTECA | TRILOGIA | NINHO
PELO “O SOM DO ALGODÃO”
Há aquele dia em que descobrimos que não estamos sozinhos…
Ninho, a partir de uma história de karpuzi de Inês Montalvão.
Uma sessão de histórias com música para bebés e famílias.
Destinatários: crianças a partir dos 3 meses e famílias
Ingresso: 3.5€ por participante (máx. 50 pessoas)
15 bebés e 26 acompanhantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES
BANHO DE SOM
Peter Hess é o fundador e líder da terapia de som no mundo, é
o único método cientificamente comprovado.
Benefícios: Promove um relaxamento profundo;
Fortalece a autoestima e o poder criativo;
Liberta-nos de medos, preocupações, dissolvendo bloqueios a
nível físico e emocional; Harmoniza cada célula do corpo;
Promove a saúde: harmonizando, regenerando, vitalizando.
Facilitador: Francis Chmiel
30 participantes

20 participantes

A Rede de Bibliotecas de Espinho, em parceria com os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Dr. Manuel Gomes
Almeida e Centro de Formação Aurélio da Paz dos Reis, realizou
nos dias 20 e 21 de abril 2018 as III Jornadas da Rede, subordinadas ao tema “Da tradição oral à leitura digital”.
Estas jornadas, que decorreram no Centro de Multimeios de Espinho, junto à Biblioteca Municipal, tiveram como destinatários
os professores de todos os ciclos, professores bibliotecários e
bibliotecários municipais.
Estas jornadas, foram acreditadas como Ação de Formação de
14 horas.
Palestrantes já confirmados:
André Letria, Carla Maia de Almeida, Fernando Pinto Amaral,
Isabel Mendinhos, Isabel Minhós, Isabel Pardal, Jorge Borges,
José Gomes, Maria Rouco, Mário Augusto, Paula Cusati, Pedro
Seromenho, Rita Betânia, Rodolfo Castro, Tito Couto, Virgínia
Millefiori.
250 participantes

“PENSAR A ESCRITA…
COM O ESCRITOR RICHARD ZIMLER
Em parceria com a Professora Margarete da turma do 2.º B da
Escola EB.1 de Espinho 2, recebemos o escritor Richard Zimler
na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
“Richard Zimler nasceu em 1956 em Roslyn Heights, um subúrbio de Nova Iorque. Fez um bacharelato em Religião Comparada na Duke University e um mestrado em Jornalismo na
Stanford University. Trabalhou como jornalista durante oito
anos, principalmente na região de São Francisco. Em 1990 foi
viver para o Porto, onde lecionou Jornalismo, primeiro na Escola Superior de Jornalismo e depois na Universidade do Porto.
Tem atualmente dupla nacionalidade, americana e portuguesa.
Desde 1996, publicou onze romances, uma coletânea de contos e quatro livros para crianças.
A sua obra encontra-se traduzida para 23 línguas.
Para mais informações sobre o autor, visite o site www.zimler.
com”
120 participantes

BEBÉTECA | “CASTELOS NA AREIA”
POR ETECETERA ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA
“É a nossa primeira peça de teatro para bebés, tendo sido desenvolvida através da ligação inicial do bebé com o elemento água e desse ponto cresceu a ideia do bebé com o mundo
aquático e claro, a sua experiência na praia! Desde a diversão
ao contacto com o mar, os sentidos dos nossos bebés são explorados através de jogos e brincadeiras, dinamizando e estimulando o bebé para o seu desenvolvimento pessoal e social,
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num momento único de descoberta e de partilha. Conta a história da primeira ida à praia da Paulinha e da Sofia, duas meninas
muito curiosas com tudo o que encontram. Apesar de nem tudo
ser agradável, acabam por explorar a praia de uma maneira
muito divertida. Entre o nascer e o pôr do sol, representa uma
ida à praia cheia de aventuras, brincadeira e muitos castelos
na areia.”
Destinatários: bebés dos 6 aos 36 meses e famílias
19 bebés e 30 acompanhante

VISITAS GUIADAS À BIBLIOTECA MUNICIPAL
JOSÉ MARMELO E SILVA
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)
Inscrições: http://goo.gl/VUFAyu
17 visitantes

O REALISMO HUMANISTA DE JOSÉ MARMELO E
SILVA
29

Palestra pelo Professor Doutor Fernando de Castro Branco
Universidade do Porto — Faculdade de Letras
30 participantes

REUNIÃO DA COMISSÃO CONSULTIVA – AGÊNCIA
PORTUGUESA DO AMBIENTE
70 participantes

YOGA, PELA VIA DE UM CONTO
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
12 crianças e 13 acompanhantes
De 23 de maio a 5 de junho
Exposição de Artes visuais
Exposição de Artes visuais com os trabalhos realizados pelos
alunos do 12º Ano de Artes da Escola Secundária Manuel Gomes de Almeida
100 visitantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A CERCIESPINHO

24 bebés e 34 acompanhantes

“PENSAR A ESCRITA…
COM O ESCRITOR ANTÓNIO TAVARES
ANTÓNIO TAVARES
“Nasceu no Lobito em 1960. Foi advogado, jornalista, professor e autarca. Escreveu peças de teatro, estudos e ensaios.
Como romancista foi finalista do Prémio Leya e do Prémio Fernando Namora com As Palavras Que Me Deverão Guiar Um Dia,
publicado pela Teorema. Venceu o Prémio LeYa em 2015 com
O Coro dos Defuntos (2016), obra também finalista de outros
prémios. Lançou, em 2017, com a chancela da Dom Quixote, o
romance Todos os Dias Morrem Deuses, cuja versão inicial teve
uma menção honrosa no Prémio Literário Alves Redol, (2014) e
colaborou na coletânea de contos Os Nossos Filhos estão Longe coordenada por José Fanha, edição Zeroaoito.”
15 participantes

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

60 participantes

BEBÉTECA | TRILOGIA | VOAR
PELO “O SOM DO ALGODÃO”
Há aquele dia em que descobrimos que não estamos sozinhos…
Ninho, a partir de uma história de karpuzi de Inês Montalvão.
Uma sessão de histórias com música para bebés e famílias.
Destinatários: crianças a partir dos 3 meses e famílias

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
Abril e Maio as exposições de pintura de António Leite e de
Anttonia Portto, a exposição do CriaArte 2018, a exposição de
fotografia “Disparidade” de Filomena Ferreira e as exposições
documentais “Vida e Obra de Rafael Bordalo Pinheiro” e “100
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anos Recordar”, esta última alusiva à participação portuguesa
na 1.ª Guerra Mundial.
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.
A exposição “Disparidade” surge perante a divergência e o
contraste que o projeto assume por si só: uma coletânea de
disparos sobre os mais diversos temas assentes na diferença
entre lugares, objetos, pessoas, paletas cromáticas e espaços.
É o dia-a-dia aos olhos da diversidade do mundo veloz em que
vivemos partindo da incoerência que representa a fotógrafa
Filomena Ferreira. Assim, existiu a necessidade de procurar a
estética escondida em lugares despercebidos, culminando na
aliança entre a oposição dos mesmos e a consonância do trabalho final. “Disparidade”, assume-se como um sentimento de
um instante concreto e decisivo.
No âmbito da estratégia de divulgação do Museu Bordalo Pinheiro foi concebida uma Exposição Itinerante com o objetivo,
não só, de tornar acessível a todos os públicos a obra de Bordalo, como de divulgar, simultaneamente, a notável coleção reunida neste Museu, de novo disponibilizado ao público. A estrutura da exposição privilegiou a imagem, a que é dado um maior
peso, acompanhada de textos de leitura rápida e acessível com
título apelativo que contextualizam a obra de Bordalo nos seus
diferentes aspetos. Esta Exposição Itinerante constitui uma
excelente oportunidade para, a partir do desenho humorístico
e da caricatura política e social publicada na imprensa pelos
“humoristas” portugueses da época, mergulhar n’ “O jogo da
Política Moderna” da I República Portuguesa, e, com isso, nas
virtudes e nos defeitos do novo regime. A exposição foi elaborada pelo Grupo de Trabalho das Comemorações Municipais do
Centenário da República.
“100 Anos Recordar” é uma exposição documental itinerante
concebida pela Direção de História Militar para a evocação do
Centenário da Primeira Grande Guerra. Esta exposição esteve
patente ao público no Museu Municipal de Espinho e integrou
o programa do “Conservas ao Quadrado 2018” este ano com
o tema “A Alimentação de Campanha na 1.ª Grande Guerra”,
evento inserido no Dia Internacional dos Museus. A antiga
Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & Ca., confecionou as
rações de campanha para as tropas portuguesas que combateram em França e em África, e foi com base nas receitas da
antiga fábrica que foi elaborado o jantar-concerto do evento.
A exposição foi complementada por peças cedidas pelo Núcleo
do Porto da Liga dos Combatentes.

Dedicada à evocação do centenário da morte do pintor Amadeo de Souza-Cardoso, a exposição da 2.ª edição do “CriArte
2018”, preencheu os átrios do FACE com os trabalhos dos alunos dos cursos de artes dos dois agrupamentos de escolas do
concelho de Espinho. Durante o mês de Maio foram realizados
workshops com formadores convidados: ilustração, Paulo Galindro; desenho, Daniel Gamelas; pintura, Ana Maria; mail-arte,
Ruben Dias; pintura, Ezequiel Figueiredo. O CriArte é uma organização conjunta do Museu Municipal de Espinho e das Escolas
Secundárias Manuel Laranjeira e Gomes de Almeida.
Visitantes: 499

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Abril e Maio o FACE acolheu os workshops
“O Olho de Peixe”, dedicado à evocação do Centenário da Morte
do Pintor Amadeo de Souza-Cardoso; ilustração, desenho, pintura e mail-arte do CriArte 2018, com vários formadores convidados. Realizaram-se as conferências “Rota para a Inovação e
Inclusão”, “Proteção de Dados” (RGDP), e a reunião do projeto
URBACT, programa europeu de aprendizagem e troca de experiências na promoção do desenvolvimento urbano sustentável,
e foi realizada a assinatura do protocolo entre a AFPCE, Câmara
Municipal de Espinho, Associação de Futebol de Aveiro e Federação Portuguesa de Futebol. O FACE também acolheu três
espetáculos da Companhia de Marionetas e Teatro de Mandrágora e ensaios de danças de salão.
Participantes: 915

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Abril e
Maio trabalhou na preparação do XXII Encontro Internacional
de Estátuas Vivas, na edição de 2018 do Vir a Banhos e das
atividades da Bandeira Azul, a realizar nos meses de Junho, Julho e Agosto.

SERVIÇO EDUCATIVO DOS DCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de
Abril e Maio as atividades “Hora dos Maiores”, “Hora do Conto”,
visitas guiadas à BMJMS e ao MME e a 2ª. edição do “CriArte
Espinho 2018”. 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. Produziu e realizou as atividades educativas da
Câmara Municipal de Espinho no Bioblitz 2018 na Fundação
de Serralves.
Participantes: 1024
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TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

“A MAMÃ MAIS LINDA E CHEIROSA”
DIA DA MÃE
Pelo terceiro ano consecutivo, o município promoveu a atividade “A Mamã Mais Linda e Cheirosa”, para celebrar o Dia da Mãe.
A pensar nas mães, vários agentes locais (perfumarias, cabeleireiros, salões de chá e outros), associaram-se a esta celebração, disponibilizando ofertas e descontos especiais.
No âmbito desta iniciativa, decorreu no dia 6 de maio, O Passeio Dia da Mãe, uma atividade de caminhada/corrida lenta
organizada pela Running Espinho, com percurso de 3,5kms e
início marcado pelas 10h00 na Loja Interativa de Turismo.

ESPINHO ACOLHEU JORNALISTAS
INTERNACIONAIS

31

O Município de Espinho recebeu no ultimo domingo de maio,
uma Press Trip organizada pela entidade Turismo do Porto e
Norte de Portugal-TPNP.
Na sequência da estratégia da TPNP de promover o contacto
direto com o território junto de públicos profissionais, esta entidade desafiou os jornalistas internacionais com assento em
Lisboa, a virem conhecer melhor o norte do país. A seleção dos
países foi feita pelo ranking daqueles mercados que mais interesse demonstram na nossa oferta turística.
O programa da visita incluiu um almoço no Restaurante Avenida 8 de Caldeirada de Peixe. Seguiu-se uma visita guiada ao
Museu Municipal, com passagem pela Praia dos Pescadores/
Arte Xávega.
A zona de fabrico AIPAL (rua 19) também incluiu o roteiro, seguindo-se uma degustação dos seus produtos.
Por fim, o jantar teve lugar no Restaurante Quim da Granja,
onde os jornalistas voltaram a degustar pratos confecionados
com “peixe do nosso mar”.

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Numa lógica de transparência e melhoria contínua, foi consolidada a publicação, da Lista hierarquizada de candidaturas

admitidas para atribuição de habitação social, no site do Município.
Foi também prestado todo o apoio necessário à formalização
de novos pedidos de atribuição de habitação social municipal,
bem como prestado apoio na formalização de algumas candidaturas junto do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU, IP).
Manteve-se toda a atividade de gestão corrente, no que respeita ao atendimento, encaminhamento e acompanhamento
de situações diversas.

HABITAÇÃO SOCIAL
Os serviços mantêm o atendimento e acompanhamento de proximidade (com atendimento semanal nos diversos complexos
habitacionais e visitas domiciliárias) e na articulação interinstitucional, com vista à promoção do bem-estar da população residente em habitação social e numa lógica de procura conjunta
e partilhada de soluções face à realidade dos vários locais.
No âmbito da gestão mensal dos atrasos e incumprimentos
no pagamento das rendas dos fogos de habitação social, os
serviços mantêm um acompanhamento regular das situações
de incumprimento, sem descurar a articulação com as equipas
técnicas das entidades de primeira linha que realizam o acompanhamento das famílias no âmbito da medida de Rendimentos Social de Inserção e de Ação Social nos diversos complexos
habitacionais.

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Os serviços continuaram a registar um conjunto de queixas
dos/as arrendatários/as, nomeadamente no que respeita à necessidade de obras de reparação e manutenção nas suas habitações, sendo as mesmas encaminhadas para a Divisão de
Obras Municipais (DOM), numa lógica de articulação, reforço e
procura de soluções.

COMISSÃO DE MORADORES
A Comissão de Moradores de Paramos teve, no passado dia 24
de maio, a sua reunião trimestral com o Executivo, na pessoa
da Sra. Vereadora Eng.ª Lurdes Ganicho, tendo tido oportunidade de fazer chegar as principais preocupações dos/as moradores/as desse Complexo Habitacional. É de referir a visita
efetuada pela Sra. Vereadora ao Complexo Habitacional, que
decorreu a 30 de maio, e que possibilitou o contacto direto com
os principais focos de preocupação e com as maiores necessidades sentidas nesse bairro municipal.
A Comissão de Moradores manteve, ainda, uma articulação de
proximidade com a técnica de acompanhamento do território,
através de contactos periódicos.
No que respeita à Comissão de Moradores de Guetim, foi igualmente realizada a 24 de maio a reunião trimestral com a Sr.ª
Vereadora, na qual foram abordadas algumas questões consideradas pertinentes por parte dos/as moradores/as residentes
no Complexo Habitacional de Guetim.
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HORTAS COMUNITÁRIAS
Manteve-se o acompanhamento e visita às Hortas Comunitárias de Paramos, pela técnica da DASIS que realiza a gestão
social do território.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Realizaram-se várias reuniões com o Eixo 3 do CLDS-3G ‘Espinho Vivo’, com vista à realização, nos próximos meses, de atividades nos diversos complexos de habitação social municipal.
Foi também realizada uma reunião com o Eixo 3 do CLDS-3G
‘Espinho Vivo’ e com o projeto Trinsheira, sobre o projeto de
intervenção comunitária na Marinha de Silvalde sob o tema
“Estórias de vida, 3ª idade, Marinha de Silvalde”.
Foi terminada a atividade de construção e colocação das “Beateiras” no Complexo Habitacional da Quinta, atividade promovida pelo Centro Comunitário do Centro Social de Paramos, em
articulação com a DASIS e com o Eixo 3 do CLDS-3G ‘Espinho
Vivo’.
Ainda em articulação com o Eixo 3 do CLDS-3G ‘Espinho Vivo’,
foi realizada a atividade “Entrada Brilha +” no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta e no Bloco F, em Anta.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) de Espinho.

ATIVIDADES SENIORES/ENVELHECIMENTO
E ISOLAMENTO
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:
- 4º Baile sénior 2018, que decorreu no dia 22 de abril, no Salão
Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 11 e 12 de abril
foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no dia 20
foi realizada a montagem e decoração do espaço. Participaram
118 seniores;
- 5º Baile sénior 2018, que decorreu no dia 27 de maio, no
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 16 e 17 de
maio foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no
dia 24 foi realizada a montagem e decoração do espaço. Participaram 111 seniores.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)
No âmbito da Auditoria Interna realizada nos dias 2, 3, 4, 7 e 8
de maio, o Processo Ação Social (PC02) foi auditado no dia 3 de
maio, tendo posteriormente sido realizados os procedimentos
necessários para dar resposta às constatações assinaladas no
âmbito do Relatório de Auditoria Interna.

TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O CHVNG/E
No período em análise foram registadas 242 utilizações.

SEMANA DA SAÚDE
No âmbito do Dia Mundial da Saúde, assinalado anualmente no
dia 7 de abril, a Câmara Municipal de Espinho em parceria com
a Universidade de Aveiro, na sequência de um estágio curricular de Gerontologia realizado na DASIS, promoveu nos dias 11,

12 e 13 de abril, pelo segundo ano consecutivo, a “Semana da
Saúde, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE).
Ao longo dos três dias, decorreram ações de sensibilização, rastreios, atividades desportivas e workshops, com o objetivo de
sensibilizar, prevenir e melhorar a qualidade de vida da população em geral, tendo sido abordados temas como: Diabetes,
Acidentes Domésticos e/ou Situações de Emergência e Envelhecimento Ativo e Saudável. A iniciativa terminou com um lanche “saudável”.
A “Semana da Saúde” foi realizada com a estreita colaboração
das seguintes entidades: Associação de Diabéticos de Espinho,
Delegação de Espinho da Cruz Vermelha Portuguesa, Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, Associação Nacional
de Gerontólogos, ACES Espinho/Gaia e Termas de S. Jorge.

FÓRUNS/SEMINÁRIOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO
No âmbito da candidatura apresentada pela Área Metropolitana do Porto (AMP), para “Formação de Públicos Estratégicos”,
os serviços asseguram presença nas seguintes ações de formação:
- “Formação de Profissionais na área de Violência Doméstica
– Intervenção com vítimas particularmente vulneráveis”, num
total de 48 horas, com início a 12/03 e fim a 28/05, que decorreu em S. João da Madeira;
- “Formação em Agentes Qualificados que atuem no domínio
da prevenção, sensibilização e combate ao tráfico de seres humanos e no apoio às suas vítimas”, num total de 30 horas, com
início a 13/03 e fim a 17/04, que decorreu no Porto;
- “Formação em Orientação Sexual e Identidade de Género”,
num total de 18 horas, com início a 18/04 e fim a 17/05, que
decorreu no Porto.
Os serviços asseguram ainda presença nas seguintes ações:
- Iniciativa “Retrato Social” sobre a temática “Infância e Juventude: Inovação e Inclusão”, promovido pelo Centro Social de
Paramos, no âmbito do CLDS-3G ‘Espinho Vivo’, e que decorreu
nos dias 10 e 11 de abril, no Centro Multimeios de Espinho;
- Curso “Gestão do Stress Profissional”, com início a 19/04 e
fim a 24/05, promovido pela ADCE em parceria com o Centro de
Formação Profissional “Zona Verde” e com carga horária de 25
horas, que decorreu no Centro Multimeios de Espinho;
- Curso “Comunicação Interpessoal e Assertividade”, com a duração de 25 horas, e que decorreu de 3 a 6 de abril, em Vila
Nova de Gaia;
- Cerimónia de apresentação da “Nova Geração de Políticas de
Habitação”, que decorreu no dia 23 de abril, em Lisboa;
- II Sessão Pública dirigida a Cuidadores de Pessoas com Dependência, promovida pela Cerciespinho no âmbito do Projeto
“Capacitar Mais”, que decorreu no dia 26 de abril, na Biblioteca
Municipal de Espinho;
- Sessão de apresentação do Projeto “Rii - Rota para a Inclusão
e Inovação”, que decorreu no dia 3 de maio, no Fórum de Arte
e Cultura de Espinho;
- “Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das CPCJ’s”, realizado nos dias 21, 22 e 23 de maio, na Figueira da Foz;
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- Encontro “15 anos de Trabalho em Rede: momentos de reflexão”, que decorreu no dia 23 de maio, no Fórum Cultural de
Ermesinde.

PONTO DE CONTATO – BALNEÁRIO SOCIAL
Foi consolidado o apoio prestado pelos serviços à resposta
“Ponto de Contato – Balneário Social”, sendo disponibilizado todas as terças-feiras um elemento para apoiar, in loco, o Centro
Social de Paramos na dinamização desta resposta.

PROGRAMA REDE SOCIAL NO CONCELHO
DE ESPINHO
Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo da Rede
Social de Espinho, com vista à preparação da proposta de Plano
de Ação para 2018 e do Relatório de Atividades 2017.
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi realizada uma

Torneio benjamins e infantis, torneio de
conjuntos, torneio finalistas
19 de maio de 2018
No dia 19 de maio de 2018 a Nave Polivalente de Espinho
recebeu mais uma competição com organização conjunta da
Associação de Ginastica do Norte e da Associação Académica
de Espinho, desta feita os “torneios de benjamins e infantis”,
o “torneio de conjuntos” e o “torneio finalistas”. Nesta provas,
que contaram com o habitual apoio da Camara Municipal de Espinho, participaram cerca de 138 ginastas oriundas do norte
do pais.

CAMPEONATO NACIONAL BOCCIA
26 e 27 de maio de 2018

reunião de gestão de casos.

DESPORTO
33

DSRN - Coordenação Local de Desporto Escolar de Entre Douro
e Vouga. Participaram neste evento cerca de 100 alunos e 10
professores, tendo sido realizados cerca de 90 jogos nos 14
campos ao serviço do evento.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE
1ª Volta Torneio Regional Minis B Masc. - SCE
Voleibol
Dia 22 de abril
Realizou-se no passado dia 22 de abril a “1ª Volta Torneio Regional Minis B” cuja organização esteve a c argo da secção de
voleibol do Sporting Clube de Espinho. Neste evento participaram cerca de 80 atletas. O torneio contou ainda com a presença
de 6 clubes, estando o Sporting Clube de Espinho representado
por 2 equipas, a equipa A do S.C. Espinho ocupou o 1º lugar e a
equipa B o 5º lugar.

Torneio Abril Minis A - SCE Voleibol
Dia 29 de abril
O Sporting Clube de Espinho através da sua secção de voleibol
o torneio de abril no escalão de minis A, que contou com a presença e cerca 110 atletas.

1ª Fase de Pares de Iniciados de Badmínton Desporto Escolar
2 de maio de 2018
Realizou-se no passado dia 2 de maio a “1ª Fase de Pares de
Iniciados de Badmínton” com organização a cargo da Dgeste –

A Nave Polivalente de Espinho recebeu no passado fim de semana (dias 26 e 27 maio), a prova mais importante do campeonato competitivo no panorama nacional - Campeonato Nacional Individual de Boccia.
Estiveram presentes 82 atletas em representação de 24 clubes/associações. Os melhores jogadores nacionais da modalidade disputaram com elevado nível competitivo o título de
campeão nacional.
Destaque para a participação do atleta integrado no programa
de desporto adaptado desenvolvido pelo Município de Espinho
e que conta com a colaboração do S.C. Espinho, João Pinto que
conquistou o 2º lugar da competição, dado assim continuidade
aos excelentes resultados que tem vindo a ter ao longo dos
últimos 4 anos. A presença em lugares de pódio, assim como a
sua boa participação em provas internacionais em representação da seleção nacional, fez com que recentemente este atleta
fosse enquadrado no programa de preparação paralímpica Tóquio 2020 promovido pelo Comité Paralímpico de Portugal e
Instituto Português de Desporto e Juventude.
A PCAND (Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto)
congratulou o Município de Espinho pela excelente organização.
A prova do passado fim-de-semana contou com a imprescindível a colaboração da Associação Espinho ÉVida que garantiu a
presença constante de voluntários ao longo de toda a competição.

CLUBES UILIZADORES DA NAVE POLIVALENTE
NovaSemente G.D.
- Esgrima
- Halterofilismo
- Ginástica de Manutenção
- Badmínton
S. C. Espinho
- Voleibol Formação
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- 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 - 20 jogos
Futsal - 13 jogos
Voleibol - 55 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
Taça de Portugal Viet Vo Dao - Tran Vo Dao
12 de maio de 2018
Realizou-se no Pavilhão Napoleão Guerra a “Taça de Portugal
de Viet Vo Dao/Tran Vo Dao”. Este evento organizado pela Associação Portuguesa de Artes Marciais, recebeu cerca de 70
atletas desdobrados em 300 partcipações.

2º Torneio de Futsal Interescolar do Concelho
de Espinho - NGD
19 e 20 de maio de 2018
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 - 22 jogos

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Colaboração da DEJ nas III Jornadas da Rede
de Bibliotecas de espinho – da tradição oral à 34
leitura digital | 20 e 21 de abril | Centro Multimeios de Espinho
No âmbito da realização das “III Jornadas da Rede de Bibliotecas
de Espinho – Da Tradição Oral à Leitura Digital ” que decorreram
nos dias 20 e 21 de abril no Centro Multimeios de Espinho, a
Divisão de Educação e Juventude (DEJ) participou nas reuniões
de preparação do evento na Biblioteca Municipal José Marmelo
e Silva, bem como nos dois dias de trabalhos.
O público-alvo das Jornadas foram todos os Professores Bibliotecários, Docentes e Bibliotecários Municipais.

Protocolo de colaboração entre a universidade
do porto e o município de espinho – universidade júnior 2018 (14.ª edição)
A Universidade Júnior (U.Jr.) é um programa de cursos de verão
da Universidade do Porto dirigido aos estudantes do ensino
básico (2.º e 3.º ciclos) e do ensino secundário (exceto o 12.º
ano).
Os objetivos principais deste programa são o desenvolvimento
do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiarização com o ambiente universitário e a contribuição para a escolha de um percurso vocacional.
O Município de Espinho, consciente da importância das politicas de educação e juventude, associou-se ao programa apoiando os participantes residentes e/ou estudantes no concelho de
Espinho. Este apoio concretiza-se de duas formas:
• Atribuição de bolsas a jovens residentes no concelho e que
sejam estudantes provenientes de famílias economicamente
mais desfavorecidas (Escolas EB2/3 e Secundárias);
• Disponibilização de transporte aos alunos residentes e/ou
estudantes no concelho, inscritos no programa.
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Ao proporcionar este tipo de apoio, pretende-se promover condições para que os estudantes, detentores de um percurso escolar de inegável mérito e residentes no concelho, possam participar no programa contornando, desta forma, as dificuldades
económicas demonstradas pelo seu agregado familiar.
Nesta Edição, vão ser atribuídas 24 bolsas e disponibilização
de transporte aos alunos residentes e estudantes no concelho,
inscritos no programa.

Adenda ao Protocolo de cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano
letivo 2017/2018
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No âmbito do “Protocolo de Cooperação entre o Município de
Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano letivo 2017/2018” celebrado entre as
partes no dia 05 de dezembro de 2017, as partes em conjunto e de comum acordo, estabeleceram e aprovaram um Plano
Orçamental, para vigorar durante o ano letivo de 2017/2018,
englobando o financiamento de diversas vertentes nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico do Agrupamento Dr. Manuel Gomes de Almeida, por parte do Município de Espinho, e de harmonia com o seu quadro de
atribuições e competências em matéria de educação.
No entanto, após a outorga pelas partes, foi detetada a necessidade de contemplar o financiamento para a apoio às deslocações no âmbito da realização das atividades letivas fora
da escola das turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo, no 3.º período.
Nesse sentido, foi contemplada uma viagem por turma até
25Km (1/2 dia).
Face ao exposto, tornou-se necessário proceder à revisão do
protocolo em questão, para inclusão de previsões que abranjam esta vertente de financiamento, através de adenda ao
Protocolo.
Neste sentido, passou a constar verbas relativas a financiamento no valor de €5.400,00 (cinco mil quatrocentos euros)
para apoio às deslocações no âmbito da realização das atividades letivas fora da escola das turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo,
no 3.º período.

Adenda ao Protocolo de cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas
Dr. Manuel Gomes de Almeida referente ao ano
letivo 2017/2018
No âmbito do “Protocolo de Cooperação entre o Município de
Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira referente ao ano letivo 2017/2018” celebrado entre as partes no
05 de dezembro de 2017, as partes em conjunto e de comum
acordo, estabeleceram e aprovaram (ao abrigo do previsto nos
nºs 2 e 4 do artigo 14.º do Decreto Regulamentar n.º 12/2000,
de 29 de agosto) um Plano Orçamental, para vigorar durante
o ano letivo de 2017/2018, englobando o financiamento de
diversas vertentes nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do Agrupamento Dr. Manuel

Laranjeira, por parte do Município de Espinho, e de harmonia
com o seu quadro de atribuições e competências em matéria
de educação.
No entanto, após a outorga pelas partes, foi detetada a necessidade de contemplar o financiamento para a apoio às deslocações no âmbito da realização das atividades letivas fora da escola das turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo, no 3.º período. Nesse
sentido, foi contemplada uma viagem por turma até 25Km (1/2
dia). Por outro lado, foi igualmente identificada a necessidade
de apoiar as deslocações de alunos de turmas do 2.º ciclo da EB
Sá Couto para atividades no Oporto Golf Club (na freguesia de
Paramos do concelho de Espinho), uma vez por semana até ao
final do ano letivo (em 22 de junho de 2018).
Face ao exposto, tornou-se necessário proceder à revisão do
protocolo em questão, para inclusão de previsões que abranjam esta vertente de financiamento, através de adenda ao
Protocolo.
Neste sentido, passou a constar verbas relativas a: financiamento no valor de €5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta euros) para apoio às deslocações no âmbito da realização
das atividades letivas fora da escola das turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo, no 3.º período; e a: financiamento no valor de
€1.080,00 (mil e oitenta euros) para apoio às deslocações de
alunos de turmas do 2.º ciclo da EB Sá Couto para atividades no
Oporto Golf Club, uma vez por semana até ao final do ano letivo
(em 22 de junho de 2018).

Bioblitz Serralves
De 16 a 20 de maio decorreu em Serralves um evento denominado “BioBlitz Serralves “ que teve como objetivo encontrar
e identificar o maior número de espécies, numa área específica, ao longo de um curto período de tempo, funcionando como
uma inventariação biológica. Difere de outro inventário científico na medida em que no mesmo podem participar - além de
cientistas - voluntários, famílias, alunos, professores e outros
membros da comunidade.
O município colaborou com a iniciativa, em articulação com a
Lipor, convidando todas as escolas a participarem.
Assim, durante a semana que decorreu o evento, tivemos a
participação de 665 alunos e 15 professores das escolas públicas do concelho.

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

Festa da Francofonia 2018
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
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de Música de Espinho e Escola Profissional de Espinho unem
esforços para organizar uma semana na cidade que celebre a
língua francesa em várias vertentes – música, cinema, teatro,
poesia, tertúlias, exposições, conferências.
A Câmara Municipal de Espinho, através da DEJ, 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. Também, no âmbito do 4.º Concurso da
Canção Francófona de Espinho, ofereceu entradas na Piscina
Solário Atlântico aos vencedores do concurso.

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

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS INTERRUPÇÃO PÁSCOA - 2017/2018
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 209
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
Alunos com Transporte Escolar: 154

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

OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Escola Básica de Paramos
Alunos Pré-escolar: 10
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 16

No periodo em análise e no âmbito das suas competências,
destacam-se as seguintes atividades:

Escola Básica de Espinho 2
Alunos Pré-escolar: 37
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 33
Escola Básica de Silvalde

BALCÃO DO EMPREENDEDOR:
Licenciamento Zero

Alunos Pré-escolar: 15

Estabelecimento: 5

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 11

Rest. E Beb. Não Sedentário: 1
Ocupação da via pública: 26

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Escola Básica de Anta

Alojamento Local: 5
REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 45

Alunos Pré-escolar: 15
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 20
Escola Básica de Espinho 3

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 58
PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 93

Alunos Pré-escolar: 25
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 28

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 260
DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 105

JI Guetim
Alunos Pré-escolar: 3

N. DE OFÍCIOS: 261
Atendimentos: 54

N.º Alunos Inscritos
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo
2017/2018 | diariamente

Obras Particulares: 207
N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 41
AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 76
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PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
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PRESENÇAS

REPRESENTAÇÕES

- Presença na “Vigília da Oração” dos Agrupamentos Escuteiros de Anta, na Igreja Matriz de Anta.

	 
- Representação na “FIT’18 - XIII Fórum Internacional de
Turismo”, realizado no Hotel Solverde.

- Presença na “Entrada Solene do Bispo do Porto”, na Sé do
Porto.
- Presença no “Dia dos Monumentos”, no Castro de Ovil.

- Representação no encerramento da “Conferência Nacional
LEO”, que decorreu no Fórum de Arte e Cultura de Espinho-FACE.

- Presença no painel “Papel da Leitura em tempos de mudança”, realizado no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no “19º Aniversário da Associação Corga”,
no Restaurante Casa do Monte.

- Presença na apresentação do Projeto “Rii-Rota para a Inclusão”, que decorreu no Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

- Representação no jantar do “15ºAniversário dos Veteranos
de Esmojães” na sede do clube em Esmojães.

- Presença nas cerimónias e no almoço comemorativo do “42º
Aniversário do REE3”, no Regimento de Engenharia 3, em
Paramos.

- Representação na “FCAPE-X Sessão Cultural”, realizada no
Auditório de Espinho.

- Presença no “Protocolo com Futebol Popular”, que decorreu
no Fórum de Arte e Cultura de Espinho-FACE.
- Presença na “Evocação e inauguração da Sala Marmelo e
Silva”, dedicada ao escritor José Marmelo e Silva, na Biblioteca Municipal.

- Representação na “Missa dos Escuteiros de Anta-Agrupamento”, na Igreja Matriz de Anta.
- Representação na “Corrida EDP/António Leitão”.
- Representação no “Encontro de Coros-Orfeão de Espinho”,
que decorreu no Auditório Casino Espinho.

- Presença no “Trail noturno”, realizado no Parque da Cidade
Espinho.

- Representação na sessão de abertura das “Jornadas Rede
Bibliotecas de Espinho”, realizada no Centro Multimeios de
Espinho.

- Presença na Final de Futsal que decorreu no Multiusos de
Gondomar.		

- Representação no “Dia da Comunidade Escolar da ESPE” no
Centro Multimeios de Espinho.

- Presença na reunião com dirigentes da CME, vereação e
gabinetes, na sala da Assembleia Municipal.

- Representação na abertura da “Exposição CriArte”, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho-FACE.

- Presença no Dia Internacional do Museu com jantar e atividades no Fórum de Arte e Cultura de Espinho-FACE.

- Representação na eucaristia e almoço comemorativo do “46
aniversário Magos de Anta”, em Anta.

- Presença no “Jogo de despedida do Campo da Avenida Espinho-Vianense”, em Espinho.

- Representação na homenagem aos melhores alunos do
Concelho de Espinho, pelo Rotary Clube de Espinho, que
decorreu na Junta de Freguesia de Espinho.

- Presença nas comemoraçõe“129º Aniversário Junta de
Espinho”, em Espinho.

- Representação na apresentação do livro de Rita Rola “O
papel da Justiça”, na FNAC do Gaia Shopping.
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- Representação na “Taça de Portugal Futsal Vermoim-Novasemente” que decorreu no Multiusos de Gondomar.
- Representação na missa e romagem no âmbito do 17º
Aniversário da ASDVA, da Igreja de Anta.
- Representação no “Passeio Sénior de Paramos”, na Sé de
Braga.
- Representação no “4º Concurso da Canção Francófona”, que
decorreu na Academia de Música.
- Representação no jantar de “Homenagem a Carlos Padrão”
realizado no Centro Lusovenezolano.
- Representação na “Taça de Aveiro Juniores - SC.Silvalde-Arouca”, no Pavilhão São João de Ver.
- Representação nas comemorações do “92º Aniversário da
Liga dos Combatentes, no Largo do Combatentes e no Fórum
de Arte e Cultura de Espinho – FACE.
- Representação no “Torneio de Natação Napoleão Guerra-Vila de Anta”, na Piscina Municipal de Espinho.
- Representação na “Entrega de Prémios do Torneio Interescolar Novasemente”, no Pavilhão Napoleão Guerra.
- Representação na tarde cultural, missa solene e momento
musical, na Junta de Freguesia de Espinho.
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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 MAIO ‘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
A Ré Ferreira Construções, S.A. a apresentou recurso da sentença, que a condenou a pagar ao Município de Espinho, uma
indemnização contratual, em valor a liquidar em execução de
sentença.
Entretanto apresentou recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte, e foram apresentadas as Contra-Alegações
do Município.
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.
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
Tendo-se tronado definitiva a decisão do TAF de Viseu, que
condenou o Município a indemnizar os Autores, decorreu a
fase de liquidação dos valores e de respectivo pagamento.
O processo fica definitivamente findo.
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;
Foi rececionada a ata de verificação não judicial qualificada.
Em resposta à notificação de 21/12/2017, o Autor veio requerer a ampliação da perícia à medição da distância das varandas existentes nas fachadas frontais (dos blocos A e B).
Notificado para se pronunciar sobre o objeto pericial requerido
pelo Autor, o Município informou que nada tinha a opor ou a
acrescentar à perícia.
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.
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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 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.

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 N.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas,
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Tribunal notificou a autora para aperfeiçoar o seu articulado.
O Município ainda não foi notificado do aperfeiçoamento do articulado da autora.

PROCESSO Nº 624/13.6BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Autor informou os autos 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 daqueloutros.
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;
A Autora requereu a redução do pedido.
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.

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;
Continua a aguarda remessa à conta.

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

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 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 Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu resposta escrita.

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.
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PROCESSO DE INQUÉRITO N.º 177/17.6T9ESP
Foi agendada audiência de discussão e julgamento para o dia
6 de junho de 2018.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro
Processo nº 54/2016
Requerido: Município de Espinho
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua resposta.
PROCESSO DE RETIFICAÇÃO Nº 2/2016 (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
Notificado do recurso de revista, o Município ofereceu a sua
Contra-Alegação.
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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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