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MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

03
Caras e caros vogais,
Espinho prepara-se para viver uma das épocas do ano com

Passará a funcionar como espaço de desenvolvimento e ino-

maior impacto turístico .

vação com salas para instalações empresariais e incubação de
empresas e serviços de base tecnológica.

Estamos no Verão e a cidade tem condicionamentos e constrangimentos decorrentes da obra do Recafe que obrigam a al-

Em bom ritmo prossegue a obra do novo quartel dos Bombei-

terações de percursos e de hábitos de todos os que procuram

ros Voluntários do Concelho de Espinho, localizado na Rua do

Espinho para férias e praia, serviços, restauração e outros fins.

Porto. Ficará concluído antes do final do ano e recebeu recentemente a visita técnica da ANPC-Autoridade Nacional da

Deixo aqui um apelo à compreensão e paciência de todos com

Protecção Civil para verificar in loco todos os requisitos legais

o compromisso de articular com todas as partes envolvidas

necessários.

neste empreendimento formas de minimizar tanto quanto
possível o transtorno e a incomodidade que uma obra desta

De referir que os Bombeiros de Espinho com o apoio da Câ-

dimensão acarreta.

mara Municipal, já dispõem de meios próprios para garantir
um dispositivo permanente de salvamento aquático nas cinco

Espinho tem a decorrer obras em várias frentes e em diversos

praias de Bandeira Azul do concelho. Este dispositivo vai re-

equipamentos fundamentais para a cidade .Está em curso a

forçar a segurança dos banhistas, não só na época balnear,

reabilitação da Escola Básica Espinho 2, dentro de pouco tem-

mas também nos períodos em que as condições climatéricas

po terá inicío a ampliação e requalificação da Escola Básica de

proporcionam o apelo dos banhos de mar.

Guetim e a Escola Sá Couto está em concurso público, todas
previstas no plano de requalificação da rede escolar, enqua-

O início do Verão é marcado em Espinho com o Festival Inter-

dradas nos fundos comunitários do NORTE 2020.

nacional de Estátuas Vivas que todos os anos atrai milhares
de pessoas com a curiosidade de ver o evento, já um cartaz

Na antiga Escola da Marinha está concluída a obra de reabi-

da cidade.

litação e adaptação para um novo equipamento. Trata-se do
Centro de Coworking “Experimentar Espinho”.
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O Verão arranca com a abertura da Piscina Solário Atlântico e
com a realização do Festival Internacional de Música de Espinho para um mês de música erudita naquele que já é considerado um dos melhores festivais do género no país.
De referir também o arranque do FEST, um Festival Internacional de Cinema que é hoje um viveiro para novos realizadores
e para o novo cinema, numa parceria com a Câmara Municipal
de Espinho
Boas férias.
Pinto Moreira
Presidente da Câmara
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FÓRUM SEM ESPINHAS” ENCHEU MUSEU FACE E
LOTA DE ESPINHO
Município prepara já almoço de rua para julho

A antiga lota de Espinho encheu-se, no passado sábado, de aromas e
de sabores, numa experiência gastronómica com contou com a presença de cinco prestigiados chefes nacionais e de centenas de participantes. A 1ª edição do Fórum Espinhas foi ainda palco de uma aprofundada reflexão sobre a Economia do Mar e o Turismo e a sustentabilidade
e o futuro do Mar, que decorreu no Museu Municipal / FACE com a
presença de especialistas nacionais e internacionais. A iniciativa foi
considerada um sucesso pelo Município de Espinho, que prepara já a
terceira ação do “Sem Espinhas 2019”, um almoço de rua que decorrerá
no dia 21 de julho.
A iniciativa arrancou bem cedo junto à praia, com a chegada das Companhas, o tradicional puxar das redes e um pequeno-almoço típico servido pelas vareiras da associação “O Mar é Nosso”.
Durante a tarde, a Lota de Espinho encheu-se de curiosos que não quiseram perder a oportunidade de aprender a confecionar algumas das
iguarias do mar com os reputados chefes António Loureiro, Justa Nobre, Patrícia Borges, José Serrano, embaixador da Doca Pesca, e Chef
José Carlos Sengo, da Brasmar. A cavala, o peixe-aranha e o carapau
foram alguns dos peixes em destaque nestes showcookings, numa iniciativa que pretendeu mostrar ao público presente as potencialidades
destas espécies sustentáveis, muitas vezes desconsideradas na hora
05 de comprar peixe. Para além da versatilidade na confeção, estas iguarias do Mar de Espinho apresentam características nutricionais únicas
que devem ser integradas na alimentação.

PLANO DE REQUALIFICACAO DO PARQUE ESCOLAR
DO CONCELHO EM FASE DE CONCLUSÃO
Sessões de esclarecimento
Decorreram no passado mês de abril, 3 sessões de esclarecimento
com o objetivo de apresentar os projetos de reabilitação da Escola
Básica Espinho 2, Jardim de Infância de Guetim e Escola Básica Sá
Couto.
As sessões contaram com a presença de Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho com o pelouro da Educação e
Juventude, da, vereadora com o pelouro das Obras Municipais, Lurdes
Ganicho e dos diretores dos Agrupamentos Escolas Gomes de Almeida e Manuel Laranjeira, bem como técnicos municipais das Divisões
de Educação e Juventude e Obras Municipais.
Nestas sessões foram anunciadas as valências destes futuros espaços aos encarregados de educação e ao pessoal docente e não docente do respetivo estabelecimento de ensino. Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, reforçou a necessidade de
manter aquelas infraestruturas e dotá-la de melhores condições ao nível de estrutura, mantendo desta forma a proximidade com os pais.
A requalificação do Jardim de Infância de Guetim estará prevista durante o período letivo, todas as condições de segurança estarão asseguradas, uma vez que as salas do Jardim de Infância, bem como o refeitório vão funcionar em contentores climatizados.
Durante a execução desta obra existirá coordenação e comunicação entre os diferentes públicos interessados neste projeto. Na apresentação do projeto da Escola Básica Sá Couto, Vicente Pinto, garantiu que durante a intervenção, a segurança dos alunos e pessoal docente
e não-docente estará garantida, sendo que o 1º ciclo de escolaridade se irá manter em funcionamento na Escola Básica Espinho 3, até ao
momento final em que será transferido para as novas instalações do Centro Escolar.
Na sessão de apresentação do projeto da Escola básica de Espinho 2 foram divulgadas ao público imagens 3D dos projeto e discutida as
valências que serão acrescidas às instalações com a conclusão destas intervenções.
Esta boa ligação entre os vários elementos, permite uma fácil resolução de obstáculos ou dúvidas que naturalmente têm surgido durante
a execução da obra.
Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 | Junho de 2019
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ESPINHO PRESENTE NO 6º FÓRUM SOBRE TURISMO INTERNO
Iniciativa organizada pela Entidade do Turismo do Centro de Portugal
Pinto Moreira fez parte do painel “casos de sucesso na orla costeira”, numa iniciativa organizada pelo Turismo do Centro de Portugal. O autarca foi convidado para o painel do “Vê Portugal” - 6.°
Fórum de Turismo interno, organizado pela Entidade de Turismo
do Centro de Portugal que decorreu na cidade de Castelo Branco.
Participaram no painel convidados Walter Chicharro, presidente da
Câmara Municipal da Nazaré, António José Correia, ex-presidente
da Câmara Municipal de Peniche e Diretor da Fórum Oceano, e
Marta Sá Lemos, diretora do departamento de cruzeiros da APDL-Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

Pinto Moreira na sua intervenção destacou o combate à sazonalidade e à preservação da orla costeira como fatores fundamentais
na estratégia há muito seguida pelo município de Espinho.
Desde logo com o Casino de Espinho, com a maior feira semanal
do país, o torneio de golfe mais antigo da Europa e mais recentemente a promoção do surf e da “Marca Espinho Surf Destination”.
No entanto, por estar na orla costeira, o autarca na sua intervenção mostrou-se particularmente preocupado com o efeito das alterações climáticas a nível da erosão da costa portuguesa.

A 6ª edição do fórum debateu-se sobre o “Turismo na Orla Costeira
- Ativos Diferenciadores”.

RATING MUNICIPAL PORTUGUÊS
O INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE

Lisboa, 07 de maio de 2019

ESPINHO EM 18º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO
Ranking de sustentabilidade Financeira dos 308 Municípios
O município de Espinho está entre os 30 melhores do “Ranking de
Sustentabilidade Financeira dos Municípios Portugueses”.
Entre os 308 municípios do país, Espinho encontra-se na 18.º posição e entre os municípios da Área Metropolitana do Porto é o
terceiro melhor classificado, apenas superado pelas autarquias do
Porto e Santo Tirso.
Este estudo foi elaborado pela Ordem dos Economistas e apresentado no passado dia 07 de Maio na Fundação Gulbenkian, em
Lisboa.

O ranking Municipal Português integra quatro dimensões de análise: Governação Municipal, Serviço aos Cidadãos, Desenvolvimento Económico e Social e Sustentabilidade Financeira, sendo
o único modelo integrado de avaliação da sustentabilidade dos
municípios Portugueses.
Para Vicente Pinto, vice-presidente da câmara Municipal de Espinho com o pelouro das finanças, “Esta avaliação confirma o rigor
e o acerto das políticas de gestão financeira levadas a cabo pela
Câmara Municipal ao longo destes últimos anos”.
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REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 07/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E CINCO DE MARÇO DE
DOIS MIL E DEZANOVE
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob
a Presidência do Senhor Vice-presidente da Câmara, António
Vicente de Amorim Alves Pinto, com a presença dos Senhores
Vereadores 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 motivo justificado, o Sr. Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira. Sendo 17.00 horas, o Senhor
Vice-presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 57/2019
Aprovação da ata n.º 6/2019, de 11 de março
Em virtude da ata n.º 6/2019 da reunião ordinária da Câma-
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ra Municipal de 11 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, na redação
em vigor, e sem prejuízo das 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 abstenções dos Vereadores do PS.
Participaram na votação apenas os membros do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que se reporta a
ata em apreciação. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista
abstiveram-se no ponto 1, nomeadamente a aprovação da ata
n.º 6/2019, de 11 de março de 2019, uma vez que esta não reflete nem transcreve as intervenções dos Vereadores e muito
particularmente as inúmeras questões levantas pelo Vereador
Nuno Lacerda.” Foi deliberado acrescentar à ata n.º 6/2019, de
11 de março, que o Sr. Vereador Nuno Lacerda solicitou algumas informações sobre fornecimentos efetuados por algumas
empresas, nomeadamente Conteúdos Mágicos – Gestão e Produção de Eventos Culturais, Lda; Deathclean Unipessoal, Lda;
Global Notícias- Media Group, Sa; R Star Energy, S.A; Telespinho
- Comércio e Serviços de Telecomunicações, Unipessoal, Lda e
Vitor Nuno Carvalho Fernandes, tendo o Sr. Vice-presidente da
Câmara informado que solicitaria aos serviços os respetivos esclarecimentos.”

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Deliberação Nº 58/2019
Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e
a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, para apoio às AAAF/CAF na pausa letiva da Pascoa,
ano letivo 2018/2019
Presente a informação n.º 511/2019 da Divisão de Educação
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos
a favor dos eleitos do PSD e 3 abstenções dos Vereadores do
PS, aprovar o “Protocolo de Colaboração entre o Município de
Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de
Espinho, para apoio às AAAF/CAF na pausa letiva da Pascoa,
no ano letivo 2018/2019”, para despesas diversas em matéria
de educação, pelo valor de €7.009,12 (sete mil e nove euros e
doze cêntimos), isento de Iva. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido
Socialista abstiveram-se no ponto 2, protocolo de colaboração
com a ADCE para apoio às AAAF/CAF na pausa letiva da páscoa,
porque entendem que não existe uma estratégia continua e
integrada na área da educação. Passados quase 10 anos de
governação deste executivo, entendemos que a educação é
uma área demasiado importante para que ainda se esteja em
fase de experimentalismos. Importa referir que a ADCE é uma
entidade privada. Como é do conhecimento publico, alguns
membros do executivo desta camara desempenham funções
nos órgãos sociais desta entidade, desta forma entendemos,
como parte interessada não deveriam fazer parte de qualquer
Votação que possa indiciar qualquer favorecimento, desta ou
qualquer outra entidade.”
Deliberação Nº 59/2019
Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e
a Artista Ana Pais Oliveira para estabelecimento de Residência Artística no Museu Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 519/2019 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, tendo presente o considerado
na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, com 3 votos a
favor dos eleitos do PSD e 3 abstenções dos Vereadores do
PS, aprovar a presente minuta e celebrar protocolo de colaboração com a artista Ana Pais Oliveira, ao abrigo da competência
prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea u) do
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Os
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se no ponto 3,
protocolo de colaboração com a artista Ana Pais Oliveira para
estabelecimento de residência artística no museu municipal de
Espinho, apesar de reconhecerem todo o mérito e relevância
artística à pessoa em questão. Entendemos que deve existir
um regulamento claro que defina criteriosamente as regras

para atribuição de espaços, não sujeitando os artistas ou qualquer entidade refém de qualquer discricionariedade.”
Deliberação Nº 60/2019
Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório
final do procedimento por concurso público, para a execução da empreitada de obras públicas de “REQUALIFICAÇÃO DO J.I. DE GUETIM - ESCOLA BÁSICA DE GUETIM”
Presente a informação n.º 530/2019 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, 3 votos
contra dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do
Vice-Presidente da Câmara: i. Aprovar o relatório final, juntamente com os demais documentos que compõem a análise das
propostas do procedimento por concurso público (sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia), para a
execução da empreitada de obras públicas de “Requalificação
da J.I. de Guetim – Escola Básica de Guetim.” ii. Determinar a
adjudicação da empreitada de obras públicas ao concorrente
FULLPROJEKTS, LDA., pelo preço contratual de 737.390,50€
(setecentos trinta e sete mil trezentos e noventa euros e cinquenta cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor. iii.
Determinar o valor da caução em 36.869,53€ (trinta e seis
mil, oitocentos sessenta e nove euros e cinquenta e três cêntimos) a ser prestada pelo adjudicatário, correspondente a 5%
do preço contratual. iv. Aprovar a minuta do contrato, anexa
à informação da DGAFT acima referida, nos termos e para os
efeitos do previsto no artigo 98.º do CCP. Os Vereadores do PS
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores
do Partido Socialista votaram contra o ponto 4, empreitada de
requalificação do J.I. de Guetim – Escola Básica de Guetim, uma
vez que esta obra não merece a concordância da União de Freguesias de Anta e Guetim, porque entende que esta solução
não é a que melhor corresponde às reais necessidades da Freguesia.” Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração
de voto: “Os Eleitos do PSD votam a favor do ponto da ordem
de trabalhos relativo à “Empreitada de requalificação do J.I. de
Guetim - Escola Básica de Guetim”, por considerarem que a decisão de contratação desta empreitada reflete uma necessidade prioritária para a criação de melhores condições para a comunidade escolar do concelho de Espinho e de forma particular
para as crianças de Guetim. Os Eleitos do PSD referem ainda
que em reunião de 31/10/2018, o projeto de requalificação do
Edificado foi apresentado ao Sr. Presidente da Junta da União
de Freguesias Anta/Guetim, não tendo sido efetuado qualquer
reparo a esse mesmo projeto.”
Deliberação Nº 61/2019
Agregado familiar de Marco Paulo Gomes Lapa; Incumprimento do pagamento da renda mensal por oito meses
consecutivos;
Proposta para a CME determinar a resolução do arrendamento

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 | Junho de 2019

08

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

09

apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo
Presente a informação n.º 529/2019 da Divisão de Ação Social,
Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo):
Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando com
a informação dos Serviços, deliberou, com 3 votos a favor dos
eleitos do PSD e 3 abstenções dos Vereadores do PS, manifestar a Marco Paulo Gomes Lapa e respetivo agregado familiar
a intenção de determinar a resolução do arrendamento apoiado e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que
se lhe encontra atribuído (sito na Avenida S. João de Deus, nº
2262, 3º Esquerdo, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos das disposições conjugadas das normas constantes do n.º
1 do artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do
“Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”
(Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da República,
2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo
1083.º do Código Civil (aplicável por força da remissão legal
operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de
19 de dezembro, na sua redação em vigor), em virtude da situação de incumprimento do dever de pagamento da renda
por um período de oito meses consecutivos. Tendo para tal,
deliberado fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência prévia dos interessados, nos termos do previsto nos
artigos 121.º do Código do Procedimento Administrativo e no
n.º 5 do artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do
Município de Espinho”. Os vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista
abstiveram-se no ponto 5, proposta para resolução do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação
do fogo pelo agregado familiar de Marco Paulo Gomes Lapa,
porque não disponham de informação suficiente e entendem
que o município não promove nem tem qualquer política de habitação.
Deliberação Nº 62/2019:
Paróquia de Espinho – Pedido de ocupação do espaço público – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 510/2019 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 3 abstenções dos Vereadores do PS, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou a colocação de uma tenda para
realização de uma dinâmica que a paróquia deseja levar a efeito chamada de “Hospital de Campanha”, no relvado a poente do
Centro Multimeios, entre 8 de março até à Pascoa de 2019. Os
Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto,
por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a
mesma não foi apresentada.
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Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 18 de março de
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de um
milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e sete
euros e cinquenta cêntimos) um milhão seiscentos e quinze
mil quatrocentos e trinta e cinco euros e vinte e sete cêntimos.
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e oitenta mil
quatrocentos e setenta e dois euros e noventa e três cêntimos.
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 18 de março do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta
e um milhões oitocentos e onze mil oitocentos e treze euros e
cinquenta e oito cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos
até ao mesmo dia no valor de três milhões seiscentos e noventa e dois mil trezentos e vinte e três euros e vinte e quatro e
um cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Vice-presidente deu conhecimento à Câmara de diversas diligências que efetuou no âmbito das competências
que lhe estão confiadas. O Sr. Vereador Nuno Lacerda solicitou algumas informações sobre fornecimentos efetuados por
algumas empresas, nomeadamente Meikegest - Engenharia,
Lda e JFA (José Ferraz & Associados - Serv.de Engenharia e
Consultoria, Lda), tendo a Sra. Vereadora Lurdes Ganicho e o
Sr. Vice-presidente da Câmara prestado os esclarecimentos necessários.
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, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Vice-presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Vice-presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,

ATA N. 08/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE
Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, 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 Pin-
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to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António

to-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro. Mais deliberou a Câmara

Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Gani-

submeter os presentes documentos à apreciação e votação da

cho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda

Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea l) do

Lopes e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado por

n.º 2 do artigo n.º 25 da Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro. Os

motivo justificado, o Sr. Vereador Adelino Miguel Lino Moreira

Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:

Reis. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta

“Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista, votam unanime-

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão

mente CONTRA a aprovação dos documentos apresentados a

de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

esta Câmara tendo em conta que este documento não apresenta uma caraterização fidedigna da situação financeira do

Deliberação Nº 63/2019

município na medida em que, o que se apresenta como ativida-

Aprovação da ata n.º 7/2019 de 25 de março

de é de caracter publicitário e panfletário e não corresponde à

Em virtude da ata n.º 7/2019 da reunião ordinária da Câma-

realidade dos factos que a população vive. A falta de medidas

ra Municipal de 25 de março ter sido entregue em fotocópia a

políticas estruturantes e de projetos e obras essenciais para

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

a resolução dos verdadeiros problemas do concelho é notória.

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do ar-

O nível de desinvestimento em programas fundamentais para

tigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação

a fixação de população, tratamento de infraestruturas como a

em vigor, e sem prejuízo das sua prévia aprovação sob a forma

água, saneamento, redes de abastecimento público e espaço

de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo

público é visível e preocupante. O carácter de programa elei-

acima citado, deliberado a sua aprovação com 3 votos a favor

toral assente em promessas futuras que o relatório dá conta

dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS. Par-

com imagens passadas e sessões de promoção pública, reve-

ticiparam na votação apenas os membros do órgão executivo

lam bem o carácter pouco rigoroso do documento apresentado

que estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em

para análise com erros e sem garantias de que estes valores

apreciação. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

apresentados sejam de facto os valores a considerar. O que

claração de voto: “Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista

este Relatório nos revela é - que pouco ou nada se fez pelo

protestaram no sentido de ser corrigida e uniformizada a no-

concelho - e pouco ou nada se fará no futuro devido à progres-

meação dos vereadores desta Câmara no sentido de não existi-

siva necessidade do recurso ao endividamento da Câmara para

rem nas atas nomes diferentes para o mesmo vereador, dando

a execução de qualquer projeto ou atividade, dado que este

origem a alguma confusão numa futura leitura das mesmas.

executivo, não tem capacidade de atração de investidores nem

Nesse sentido apresentamos esta declaração de voto para que

capacidade de execução de qualquer projeto ou ideia nova para

fique registada a necessidade de rigor das respetivas atas. E

o concelho.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte decla-

uma vez que tal não acontece o sentido de voto é de Absten-

ração de voto: “O Presidente e Vereadores do Partido Social De-

ção tendo por base esta declaração de voto.”

mocrata votaram a favor da Prestação de Contas do ano 2018,
considerando que estas foram elaboradas com competência,

Deliberação Nº 64/2019

fiabilidade e independência pelos serviços do município, pelo

Documentos de Prestação de Contas do Ano 2018

que representam com rigor a situação económica e financeira

Presente a informação n.º 703/2019 da Divisão de Gestão

desta autarquia. Em 2018 o Município de Espinho reduziu em

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

5,72% a sua dívida total, cumprindo o limite legal de endivida-

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

mento com margem positiva absoluta de 9,1 milhões de euros

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

e com o prazo médio de pagamento a fornecedores no último

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

trimestre de 12 dias. O município cumpre todas as regras de

e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos

equilíbrio orçamental consignadas na Lei. Os investimentos em

contra dos Vereadores do PS, aprovar os Documentos de Pres-

curso e as inúmeras candidaturas comunitárias aprovadas, em

tação de Contas relativos ao ano financeiro de 2018, assim

execução, demonstram uma capacidade inequívoca de apre-

como o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais

sentar novos projetos para o futuro de Espinho. Os níveis de

do Município e respetiva avaliação, nos termos da alínea i) do

execução orçamental são francamente positivos, dado o volu-

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

me de investimento em curso, a morosidade administrativa e

O resultado líquido do exercício de 2018, no montante de – 2

a complexidade das intervenções. Verificou-se também uma

862 241,69 euros (dois milhões oitocentos e sessenta e dois

redução substancial dos impostos municipais, diminuindo as-

mil duzentos e quarenta e um euros e sessenta e nove cênti-

sim o peso no pagamento dessas taxas junto dos espinhen-

mos negativos) seja transferido para a conta 59 – Resultados

ses.”

Transitados, de acordo com o estipulado no n.º 2.7.3 do DecreAssembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 | Junho de 2019
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Deliberação Nº 65/2019
Empreitada de “Requalificação do Canal Ferroviário do
Concelho de Espinho e Estacionamento Subterrâneo – In-

tação da unidade orgânica DOM- que está sob domínio da com-

terface” – Pedido de Adiantamento

tidades, não corresponderem à verdade dos factos. Por tudo

Presente a informação n.º 704/2019 da Divisão de Gestão

isto, e dada a gravidade da situação que ainda esta semana a

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

obra sofreu, tendo sido notícia de jornal e de televisão pelos

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

piores motivos, e onde se esperava uma proposta de inquérito

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

pelo executivo para verificação das responsabilidades perante

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

o acidente que se verificou. E, dado que não estão garantidas

e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos

as condições de segurança exigidas por lei nem são cumpri-

contra dos Vereadores do PS, aprovar o pedido de adiantamen-

das as elementares regras das boas práticas da construção,

to de 15% do preço de adjudicação dos trabalhos, requerido

numa obra complexa onde também a fiscalização parece não

pelo empreiteiro, no montante de € 1.866.724,39, tendo em

atuar no sentido de impor as regras e exigir o cumprimento do

conta a fundamentação apresentada, que a unidade orgânica

caderno de encargos e respetivo plano de segurança e saúde

competente considerou adequada, e o facto de se considera-

em obra, os vereadores do Partido Socialista, para além de vo-

rem cumpridos os requisitos exigidos, quer pelo caderno de

tarem contra esta situação não compreendem como a Câmara

encargos, quer pelo artigo 292.º do CCP, montante que terá

quer premiar ainda esta situação, com uma adiantamento de

de ser totalmente deduzido (amortizado) nos pagamentos a

15% do valor de obra, acrescidos dos já aprovados trabalhos

efetuar no ano de 2019. Mais deliberou a Câmara Municipal

a mais e sem a completa verificação dos trabalhos a menos,

que o adiantamento em apreço fica condicionado à prestação,

num valor que ultrapassa os 2,1 Milhões de euros e que apenas

pelo empreiteiro, de uma caução no valor de € 1.866.724,39,

esperamos que este executivo - consciente dos factos - seja

através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garan-

e assuma a responsabilidade dos mesmos.” Os eleitos do PSD

tia bancária ou seguro-caução, com cláusula First Demand, no

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Presidente e

prazo de 10 dias após notificação da presente deliberação. Os

Vereadores do Partido Social Democrata votaram a favor do

Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:

pedido de adiantamento no âmbito do contrato de empreitada

“Este documento merece a nossa maior atenção, bem como de

do ReCaFE, porque tal está previsto contratualmente e porque

todas as entidades envolvidas nesta obra de financiamento

o pedido cumpre todos os requisitos legais. Não decorrendo

municipal e de fundos europeus e dada a responsabilidade

desta aprovação quaisquer riscos para o Município na medida

deste ato que consideramos desnecessário e nesse sentido

em que a requerente está obrigada à prévia apresentação de

somos a votar CONTRA esta intenção dos vereadores do PSD

garantia bancária.”

petência do vereador e do presidente em exercício e por fim;
ix) porque o mapa de medições em anexo, materiais e quan-

em pagarem antecipadamente trabalhos que deixaram de ter
qualquer justificação tendo por facto de que: i) a obra está já
há muitos meses em execução; ii) foram já Liquidadas várias
faturas e autos de medição sem que o adiantamento agora pedido se realizasse iii) foram já aprovados pelos Vereadores e
Presidente da Câmara do PSD sempre com o voto contra dos

Deliberação Nº 66/2019
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o «FEST - ASSOCIAÇÃO CULTURAL» para utilização de uma loja e de uma sala no Fórum de Arte e Cultura
de Espinho para a preparação das edições do «FEST – FES-

vereadores do PS, pagamentos de obras a mais sem qualquer

TIVAL NOVOS REALIZADORES | NOVO CINEMA»

justificação válida para o efeito, com erros de projeto e de me-

Presente a informação n.º 620/2019 da Divisão de Cultura e

dição conforme consta em autos validados pela Câmara; v) Não

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

existirem autos de medição com a respetiva subtração de va-

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

lores de obras a menos que, há data existem e por nós foram

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

referidos durante reunião de Câmara; vi) Não estarem devida-

Câmara, tendo presente o considerado na informação acima e

mente acauteladas e evidenciadas a obrigatória defesa do erá-

a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual

rio público; vii) existirem indícios de se poder estar presente

concordou, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD

a um processo de favorecimento injustificado da empresa em

e 2 abstenções dos Vereadores do PS, aprovar a presente mi-

questão cedendo a um pagamento cuja aceitação mais parece

nuta e celebrar, com a “FEST - Associação Cultural” – ao abrigo

acerto de contas de favor do que a aceitação de um pedido de

da competência prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º

adiantamento; viii) Não compreendermos qual a motivação que

e na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de

leva a maioria PSD da Câmara a solicitar pareceres jurídicos e a

12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais – RJAL;

querer justificar a vontade de efetuar este pagamento de um

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, al-

valor de € 1.866.724,39, escondendo-se atrás da “fundamen-

terado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015,

Assembleia Municipal de Espinho
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de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela

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

Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido «Protocolo de

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

colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o «FEST -

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

ASSOCIAÇÃO CULTURAL» para utilização de uma loja e de uma

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

sala no Fórum de Arte e Cultura de Espinho para preparação das

aprovar o “Protocolo de Colaboração entre a Câmara Munici-

edições do «FEST – FESTIVAL NOVOS REALIZADORES | NOVO

pal de Espinho e a Universidade do Porto para participação de

CINEMA», (loja n.º 2, Norte-Exterior, com entrada pela Rua 41,

jovens apoiados pelo Município no programa da Universidade

sita no rés-do-chão, e sala 131, piso 1, corredor sul), de acordo

Júnior 2019”, pelo valor base de €1.800,00 (mil e oitocentos

com os considerandos e termos nele fixados. Os Vereadores do

euros), não sujeito a IVA.

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se no ponto 4, Protocolo
de colaboração com o «FEST - ASSOCIAÇÃO CULTURAL» para
utilização de uma loja e de uma sala no FACE de Espinho, por
entendemos que deve existir um regulamento claro que defina criteriosamente as regras para atribuição de espaços, não
sujeitando as associações, os artistas ou qualquer entidade ou
instituição a ficarem reféns de qualquer discricionariedade que
o executivo possa exercer e, deste modo poder favorecer uns
e a desfavorecer outros, conforme a população refere, sem que
o critério de transparência e de avaliação seja tornado publico
e devidamente compreendido quer pelo coletivo Câmara, quer
pelas restantes associações ou seja pelos restantes cidadãos
de Espinho. A não existência de qualquer estratégia cultural
para o Município de Espinho, apenas cedendo avulsamente
espaços e alguns subsídios a algumas associações tornando-as dependentes e colocando-as ao serviço do executivo, é um
mau princípio de cultura democrática e de incentivo ao livre
pensamento e à livre expressão que toda associação cultural
deve defender e promover.”

Deliberação Nº 69/2019
Conversão em definitivo da resolução do arrendamento e
cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de habitação social a José Gomes Pereira (e agregado familiar)
por incumprimento no pagamento da renda mensal desde
julho de 2018
Presente a informação n.º 640/2019 da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em
arquivo): Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos
Vereadores do PS, converter em definitivo e determinar a resolução do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de habitação social que se encontra
atribuído a José Gomes Pereira e respetivo agregado familiar
(sito no Bloco 4 da Rua Manuel d’Areia, Entrada 6, 1º Direito,
em Silvalde, Espinho) ao abrigo e nos termos das disposições
conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos
nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento de

Deliberação Nº 67/2019
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de
Espinho e a Associação Patinhas Sem Lar, Associação de

Habitação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º

Proteção a animais

Civil (aplicável por força da remissão legal operada pelos arti-

Presente a informação n.º 649/2019 da Divisão de Serviços

gos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro,

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

alterada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto),

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

em virtude do incumprimento do dever de pagamento da renda

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

desde o mês de julho de 2018, ou seja por um período de nove

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

meses consecutivos, situação que torna inexigível ao Municí-

ção acima e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa,

pio a manutenção da atribuição do fogo ao agregado familiar

com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, participar e

de José Gomes Pereira. Mais deliberou a Câmara que, nos ter-

aprovar o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal

mos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º do “Regulamento de Habitação

de Espinho e a Associação Patinhas Sem Lar, Associação de

Social do Município de Espinho”, devidamente conjugados com

Proteção a animais”.		

o previsto no n.º 6 do artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, de 19

147/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59
de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código

de dezembro (na redação em vigor), seja fixado um prazo de
Deliberação Nº 68/2019
Protocolo de Colaboração com a Universidade do Porto para participação de jovens apoiados pelo Município
de Espinho no âmbito do programa Universidade Júnior

noventa (90) dias para desocupação e entrega da habitação,

2019 – 15.ª edição

o despejo administrativo (nos termos dos artigos 66.º e 67.º

com a cominação de que em caso de não cumprimento da obrigação de desocupação e entrega voluntária do fogo no prazo
fixado para o efeito o Município ordenará e mandará executar

Presente a informação n.º 693/2019 da Divisão de Educação e

Assembleia Municipal de Espinho
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do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espi-

atrativo este mercado que ano após anos vem perdendo capa-

nho”, devidamente conjugados com o previsto no artigo 28.º/1

cidade de oferta e sobretudo de atualização.”

da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e no artigo 76.º/1 do
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, ambos na redação
em vigor, bem como os demais termos legalmente aplicáveis),
requisitando, para o efeito, as autoridades policiais competentes. Para tal, foi ainda deliberado que em caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega
da habitação, os ocupantes do fogo ficam sujeitos a despejo
imediato e sem dependência de ação judicial (ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de
7 de agosto). Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte
declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista, apresentam o sentido de voto de abstenção, devido a por um lado
a defenderem os valores e princípios de funcionamento exigidos pela lei, em que a Câmara deverá fazer cumprir, de modo
pertinente as regras aprovadas, contudo em nosso entender a
mesma Câmara deverá desenvolver estratégias de fomento à
resolução de problemas sociais, cada vez mais graves no concelho, onde o acesso à habitação, ao emprego e à saúde devem
exigir da Câmara um plano de ação conjunto e não apenas as
meras “cessações de arrendamento” que como se tem verifi-

13

cado, tendem a aumentar significativamente. Importaria por
isso conhecer também o numero de situações idênticas ou em
curso e qual o critério que se tem aplicado em idênticas situações que, apesar de tudo, se resolvem por outras vias que os

Deliberação Nº 71/2019
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para efeitos da atribuição
de subsídio para ano civil de 2019
Presente a informação n.º 706/2019 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o
considerado na informação acima e a proposta de minuta de
protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou,
com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, participar e aprovar o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho para
efeitos da atribuição de subsídio para ano civil de 2019” no valor 45.000,00€ (quarenta e cinco mil euros), de acordo com os
considerados e termos nele fixados. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do
Partido Socialista abstiveram-se porque entendem que o atual
executivo PSD, utiliza estratégias para criar dependências
económica financeiras em instituições e entidades locais para

vereadores do PS desconhecem.”

oportunamente as condicionar e obrigar a defender as suas op-

Deliberação Nº 70/2019
Transmissão de titularidade,

exigir ações, trabalhos, presenças e realizar promoções muito

ções politicas e que este protocolo é mais uma vez exemplo ao
espaços

de

venda

para além do âmbito e competência de uma associação huma-

F_12;F_13;F_14 no Mercado Diário

nitária. A verba de 45.000 euros que a Câmara atribui à AHBCE

Presente a informação n.º 684/2019 da Divisão de Serviços

é irrisória para tamanha exigência, quando e se compararmos

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

os valores sempre próximos dos máximos para contratação

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

pública de 75.000 euros, atribuídos a certas empresas para a

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

realização de eventos sem a dignidade e representatividade

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a

que os Bombeiros realizam em ações fundamentais para a po-

favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS,

pulação e mesmo quando emprestam a sua presença em certos

considerar o motivo invocado pela requerente, cessação da ati-

eventos de maior impacto que os realizados pelas empresas

vidade comercial, como ponderoso e justificativo, aprovando a

privadas e, incompreensivelmente, acima destes valores. Nes-

transmissão da concessão para o nome de seu marido, Joaquim

te sentido, apenas não votamos Contra por compreendermos a

Gil Alves Oliveira nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 8º

necessidade financeira desta associação, mas entendemos ser

do Regulamento do Mercado. Os Vereadores do PS apresenta-

injustificável o valor de € 45.000 que é, aos olhos dos verea-

ram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido

dores do Partido Socialista, demasiadamente pequeno, para a

Socialista, exercem o sentido de voto de Abstenção; primeiro

exigência vertida no protocolo e sobretudo se comparada com

dado a irrelevância política do assunto em questão, mas em

a facilidade de gasto com empresas privadas para eventos sem

segundo lugar devido à importância que um assunto desta

significado. O critério não é humanitário é apenas de carater

natureza pode significar na medida em que é urgente consi-

empresarial e nessa medida o valor devia ser revisto e bastan-

derar a revisão da atribuição e captação de lugares de venda

te aumentado.”

bem como, criar estratégias de ação com vista a melhorar as
condições de venda e de atração deste equipamento. Mais do

Deliberação Nº 72/2019

que aprovar transmissão de concessão de lugares seria funda-

Atribuição de subsídio ao CINANIMA

mental aprovar estratégias de apoio aos comerciantes e tornar

Presente a informação n.º 695/2019 da Divisão de Cultura e
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Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

Pois deveria apoiar mais, em nosso entender as associações

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

locais promotoras de eventos de interesse nacional e interna-

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

cionais.”

Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor
var a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ (vinte

Deliberação Nº 74/2019
Atribuição de subsídio ao Festival Internacional de Músi-

e cinco mil euros) ao CINANIMA, referente à edição de 2019. Os

ca de Espinho – FIME

Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:

Presente a informação n.º 697/2019 da Divisão de Cultura e

“Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se porque

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

entendem que há necessidade de transmissão de verba para

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

este evento, apesar de consideramos insuficiente esta verba.

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

È lamentável que um evento desta natureza, história e relevân-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a fa-

cia internacional tenha apenas este subsídio aqui vertido em

vor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS,

meros 25.000 euros quando em nosso entender este Festival

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€

bem como esta associação devia ser devidamente apoiada e

(vinte e cinco mil euros) ao Festival Internacional de Música

aumentado significativamente o seu apoio financeiro. Mais se

de Espinho, referente à edição de 2019. Os Vereadores do PS

estranha este valor ser tão residual se o comparamos com ou-

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

tros valores que a Câmara paga a fornecedores sem história,

do Partido Socialista abstiveram-se porque entendem que há

sem ligação à terra, ao concelho e que apenas têm uma ideia

necessidade de transmissão de verba para este evento, apesar

de cultura como entretenimento sem valor e sem qualidade ou

de a consideramos insuficiente. Os motivos prendem-se com a

distinção. Como exemplo da incongruência de critérios, veja-

justificação apresentada nos pontos anteriores e tem por base

-se o contrato celebrado pela Câmara Municipal, com a empresa

a comparação realizada com o pagamento a outras empresas

que desconhecemos: Local Heroes, unipessoal, limitada, com

de eventos, que a Câmara realiza sem crítica ou avaliação da

sede em Aradas, Aveiro, assinado por intermédio de Carlos

pertinência e sucesso das mesmas. A importância do FIME no

Ferreira Martins da Silva, para a realização de um evento de-

contexto do Concelho, no contexto nacional e no contexto in-

signado “sem Espinhas” no valor de 69.000 euros acrescido

ternacional não podem sequer ser comparada com outras em-

de IVA e que, qualquer Associação de Espinho poderia ter sido

presas que realizam eventos de um modo avulso, sem qualida-

convidada a realizar ou produzir, como as que realizam festi-

de, dignidade e cujas verbas pagas por este executivo PSD são

vais maiores e mais complexos como o Cinanima, FEST ou FIME,

demasiadamente avultadas. O FIME pauta-se pela qualidade

seguramente por outros valores. Ou seja, os vereadores não

e pela exigência e nessa medida a Câmara deveria aumentar

votam Contra, apenas por reconhecerem a necessidade finan-

substancialmente o valor deste apoio que é sempre parco face

ceira para a realização deste evento, contudo não concordamos

às necessidades de um festival reconhecido e histórico como é

de modo algum com o valor atribuído que é, humilhantemente,

o FIME.

dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, apro-

incongruente.”
Deliberação Nº 73/2019

Deliberação Nº 75/2019
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

Atribuição de subsídio ao FEST

Silva

Presente a informação n.º 696/2019 da Divisão de Cultura e

Presente a informação n.º 698/2019 da Divisão de Cultura e

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

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

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

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

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

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

Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a favor

A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca

dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do PS, apro-

Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de janeiro, feverei-

var a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ (vinte

ro e março de 2019 e deliberou, por unanimidade, aceitar as

e cinco mil euros) ao FEST, referente à edição de 2019. Os Ve-

respetivas liberalidades. Os Vereadores do PS apresentaram a

readores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:

seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socia-

“Os Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se porque

lista votam a favor desta proposta de aceitação de exemplares

entendem que há necessidade de transmissão de verba para

à biblioteca e manifestam o reconhecimento e agradecimento

este evento, apesar de a consideramos insuficiente. Os moti-

pela oferta que entendemos ser um gesto digno de partilha e

vos prendem-se com a justificação apresentada anteriormen-

de valor coletivo”.

te e com a comparação com outras encomendas de caracter
cultural e que a Câmara gasta mais para ter bastante menos.
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Resumo diário da tesouraria

Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 03 de abril de

reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Presidência do Se-

2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

nhor Vice-Presidente da Câmara, António Vicente de Amorim

MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de um

Alves Pinto, com a presença dos Senhores Vereadores Maria

milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e sete

de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus,

euros e cinquenta cêntimos) um milhão seiscentos e quarenta

Carlos Nuno Lacerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis,

e sete mil e sessenta e dois euros e nove cêntimos. DOTAÇÕES

tendo faltado, justificadamente, o Sr. Presidente da Câmara,

NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e dez mil quinhentos

Joaquim José Pinto Moreira e a Sra. Vereadora Ana Paula Afri-

e sessenta e cinco euros e noventa e sete cêntimos. A Câmara

cano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Vice-Pre-

foi ainda informada que, até ao dia 03 de abril do corrente ano

sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

foram cabimentadas despesas no valor de trinta e dois milhões

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e

duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e trinta e dois eu-

Turismo.

ros e vinte e dois cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos
até ao mesmo dia no valor de cinco milhões quatrocentos e

Período de Antes da ordem do Dia

setenta e seis mil novecentos e nove euros e dois cêntimos. A

Os Srs. Vereadores do PS colocaram algumas questões sobre

Câmara tomou conhecimento, não tendo havido qualquer inter-

o rebentamento de uma conduta de água na Rua 19, frente à

venção por parte dos presentes.

Papelaria ABC em Espinho, tendo a Sra. Vereadora Lurdes Ganicho prestado os esclarecimentos necessários.
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O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento

Voto de Pesar

das diligências que efetuou no âmbito das competências que

A Câmara Municipal, sob proposta do seu Vice-Presidente, de-

lhe estão confiadas.

liberou, por unanimidade, exarar em ata um voto de profundo
pesar pelo falecimento do Dr. João Eduardo Silva Cavacas e ain-

Reuniões de Câmara

da que esta deliberação seja transmitida à família.

Foi decidido adiar a reunião de Câmara do dia 22 de abril para
o dia 23 de abril, pelas 17:00 horas, sendo a mesma públi-

Ordem do dia

ca.

Deliberação Nº 76/2019
Aprovação da ata n.º 8/2019 de 8 de abril

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

Em virtude da ata n.º 8/2019 da reunião ordinária da Câmara

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Municipal de 8 de abril ter sido entregue em fotocópia a todos

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

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

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.

a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, e

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

sem prejuízo das sua prévia aprovação sob a forma de minuta,

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima cita-

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

do, deliberado a sua aprovação com 3 votos a favor do PSD e

da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão

abstenção do Vereador do PS, Nuno Lacerda. Participaram na

Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

votação apenas os membros do órgão executivo que estiveram
presentes na reunião a que se reporta a ata em apreciação.

O Presidente da Câmara Municipal

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de

A Coordenadora Técnica,

voto: “O Vereador do Partido Socialista absteve-se no ponto 1,
nomeadamente a aprovação da ata n.º 8/2019, 11 de março de
2019, uma vez que esta não reflete nem transcreve as intervenções dos Vereadores.

ATA N. 09/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano dois mil e dezanove, conforme edital n.º 7/2019, de 10 de abril, nesta cidade de
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Deliberação Nº 77/2019
Seleção de Coordenador Técnico para o Contrato Local de
Desenvolvimento Social - CLDS - 4G
Presente a informação n.º 777/2019 da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em
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arquivo): Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na

autorização para adquirir – por escritura de justificação - os

informação acima, deliberou, com 3 votos a favor do PSD e 2

imóveis que se encontram na posse do Município de Espinho,

votos contra do PS, aprovar a proposta apresentada pela As-

(Pavilhão Desportivo Napoleão Guerra, Parque de Jogos Cassu-

sociação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho – ADCE,

fas e terreno sobrante), alegando todos os elementos de posse

tendo sido selecionado para coordenador técnico do CLDS-4G,

necessários a essa escritura, nos termos da alínea i) do nº 1

Éder Alves Moreira, dando assim cumprimento ao n.º 3 do ar-

do artigo 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. Os Verea-

tigo 13.º da Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto. Os Ve-

dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os

readores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:

Vereadores do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do

“Os Vereadores do PS votaram contra porque não fizeram parte

processo, nem foram previamente informados ou auscultados.

do processo de seleção, nem foram previamente informados

Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete

ou auscultados. Portanto, trata-se de uma decisão que apenas

e responsabiliza os vereadores que fizeram parte integrante

compromete e responsabiliza os vereadores que fizeram parte

deste processo e que posteriormente o validaram em reunião

integrante deste processo e que posteriormente o validaram

de câmara.”

em reunião de câmara.”
Deliberação Nº 78/2019
Contratação de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de

Deliberação Nº 80/2019
Acordo de Cooperação com Pista Mágica no âmbito do Projeto VOAHR da AMP

2019

Presente a informação n.º 767/2019 da Divisão de Ação So-

Presente a informação n.º 771/2019 da Divisão de Gestão Ad-

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

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

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante

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

desta ata, bem como os documentos na mesma referido (em

grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-

arquivo): Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na

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

informação acima, tomou conhecimento e deliberou, com 3 vo-

deliberou, com 3 votos a favor do PSD e 2 votos contra do PS,

tos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores

propor a adjudicação do contrato de Empréstimo de Curto Prazo

do PS, aprovar a presente minuta e celebrar com a Pista Mágica

à Caixa Geral de Depósitos, atendendo às condições apresenta-

o referido Acordo de Cooperação, de acordo com os consideran-

das na Proposta, e com base na autorização para contração de

dos e termos nele fixados. Os Vereadores do PS apresentaram

empréstimos, a curto prazo, nos termos do n.º 2 do artigo 50º

a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do PS absti-

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, conjugado com a alínea

veram-se porque não fizeram parte do processo, nem foram

f) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

previamente informados ou auscultados. Portanto, trata-se de

deliberado pela Assembleia Municipal na sua sessão de 26 de

uma decisão que apenas compromete e responsabiliza os ve-

fevereiro de 2019. Os Vereadores do PS apresentaram a se-

readores que fizeram parte integrante deste processo e que

guinte declaração de voto: “Os vereadores do PS votaram con-

posteriormente o validaram em reunião de câmara.”

tra este empréstimo de curto prazo porque apenas servirá para
colmatar a falta de eficácia no combate à descida da despesa
corrente. Este empréstimo apenas confirma o estado económico débil desta autarquia. A falta de estratégia, a diminuição
populacional e a incapacidade de atrair novos investimentos
para o concelho impedem que as receitas cresçam, obrigando a
Espinho a continuar dependente da banca ou fundos comuni-

Deliberação Nº 81/2019
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura
do procedimento por concurso público, para a execução
da empreitada de “Ampliação e Requalificação da Escola
Básica Sá Couto”
Presente a informação n.º 715/2019 da Divisão de Gestão

tários.”

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

Deliberação Nº 79/2019
Escritura de Justificação - Pavilhão Desportivo Napoleão

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

Guerra, Parque de Jogos Cassufas e terreno sobrante

e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos

Presente a informação n.º 763/2019 da Divisão de Gestão Ad-

contra dos Vereadores do PS, o seguinte: a. Determinar a aber-

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

tura de um procedimento pré-contratual com vista à execução

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

da empreitada de obras públicas de “AMPLIAÇÃO E REQUALIFI-

grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-

CAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO” e que, para esse efei-

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

to, seja adotado um procedimento por concurso público (sem

deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 absten-

publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia), de

ções dos Vereadores do PS, solicitar à Assembleia Municipal,

acordo com o preceituado na alínea b), do artigo 19.º do CCP,

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento

Assembleia Municipal de Espinho
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pelo valor base de 4.092.000,00 € (quatro milhões e noventa

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

e dois mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; b. Para

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

efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, determi-

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

nar a não contratação por lotes, de acordo com a fundamen-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos

tação apresentada pelos serviços (no correspondente pedido

a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções dos Vereadores do

de autorização de despesa e informação); c. Aprovar as peças

PS, aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação

do procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do

de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ao abrigo do

artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minuta), do

Decreto-Lei n.º 144/2008 de 28 de julho, em vigor por força

programa do concurso e do caderno de encargos com os res-

do estipulado no artigo 74.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de

petivos anexos, incluindo o projeto de execução nos termos

30 de janeiro) a referida “Adenda ao Protocolo de Colabora-

do fixado no n.º 1 do artigo 43.º do CCP, o qual foi objeto de

ção entre o Município de Espinho e a Associação de Desen-

revisão de acordo com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo e

volvimento do Concelho de Espinho, para apoio às Atividades

que se anexam à presente decisão de contratar; d. Determi-

de Animação e de Apoio à Família e Componente de Apoio à

nar, que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º

Família na pausa letiva da Páscoa, no ano letivo 2018/2019”,

e no artigo 69.º do CCP, a condução deste procedimento seja

de acordo com os considerandos e termos nela fixados, mais

realizada pelo Júri do Procedimento, delegando neste órgão as

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

respetivas competências, em respeito pelo estipulado no arti-

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

go 109.º do CCP, com exceção da competência para a retifica-

passem a constar as verbas relativas a financiamento no valor

ção das peças do procedimento, para a decisão sobre erros ou

de €7.239,26 (sete mil duzentos e trinta e nove euros e vinte

omissões identificados pelos interessados, para a decisão de

e seis cêntimos) isento de Iva, para apoio às Atividades de Ani-

qualificação dos candidatos ou para a decisão de adjudicação,

mação e de Apoio à Família e Componente de Apoio à Família

conforme previsto na parte final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicá-

na pausa letiva da Páscoa, no ano letivo 2018/2019. Os Verea-

vel por remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referido diploma legal.

dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os

Designando, para efeitos da constituição do júri, os seguintes

Vereadores do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do

membros: PRESIDENTE - Eng.º Álvaro António das Neves Duar-

processo, nem foram previamente informados ou auscultados.

te, Chefe da Divisão de Obras Municipais; 1.º EFETIVO - Sílvia

Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete

Maria da Costa Belchior Carvalho, Técnica Superior da Divisão

e responsabiliza os vereadores que fizeram parte integrante

de Obras Municipais; 2.º EFETIVO – Joana Patrícia Torres Alves,

deste processo e que posteriormente o validaram em reunião

Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; 1.º SUPLENTE

de câmara.”

– Liliana Antunes Correia, Técnica Superior da Divisão de Obras
tente Técnica da Divisão de Obras Municipais; e. Designar como

Deliberação Nº 83/2019
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting

gestor do contrato o Eng.º Álvaro António das Neves Duarte

Clube de Espinho na Época de 2018/2019

(Chefe da Divisão de Obras Municipais), nos termos e para os

Presente a informação n.º 772/2019 da Divisão de Desporto,

efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, com

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

a função de acompanhar permanentemente a execução des-

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documen-

te. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração

tos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo

de voto: “Os Vereadores do PS votaram contra porque não fi-

presente o considerado na informação acima e a proposta de

zeram parte do processo, nem foram previamente informados

minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, de-

ou auscultados. Portanto, trata-se de uma decisão que apenas

liberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções

compromete e responsabiliza os vereadores que fizeram parte

dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar

integrante deste processo e que posteriormente o validaram

com o Sporting Clube de Espinho o referido “Protocolo de Apoio

em reunião de câmara.”

à Atividade Desportiva do Sporting Clube de Espinho na Época

Municipais; 2.º SUPLENTE – Célia Maria Ferreira Ribeiro, Assis-

de 2018/2019”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte
Deliberação Nº 82/2019
Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de
Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho
de Espinho – ADCE, para apoio às Atividades de Animação
e de Apoio à Família e Componente de Apoio à Família na

declaração de voto: “Os Vereadores do PS abstiveram-se por-

pausa letiva da Páscoa, no ano letivo 2018/2019

o validaram em reunião de câmara.”

Presente a informação n.º 761/2019 da Divisão de Educação
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Deliberação Nº 84/2019
Protocolo de apoio à atividade desportiva da Associação

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

Académica de Espinho na época de 2018/2019

Espinho por Celeste Ferreira, reconhecendo o valor da obra de

Presente a informação n.º 773/2019 da Divisão de Desporto,

arte no tributo ao pintor Amadeo de Souza-Cardoso e o contri-

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

buto desta oferta na valorização da coleção de arte contempo-

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

rânea no Museu Municipal de Espinho.

dade, aceitar a obra de pintura doada ao Museu Municipal de

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara,

cordou, deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2

Deliberação Nº 87/2019
Paróquia de S. Tiago de Silvalde – Pedido ocupação da via
pública para realização de Procissão – ratificação de des-

abstenções dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta

pacho

e celebrar com a Associação Académica de Espinho o referi-

Presente a informação n.º 758/2019 da Divisão de Gestão Ad-

do “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação

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

Académica de Espinho na Época de 2018/2019”. Os Verea-

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

dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

Vereadores do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do

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

processo, nem foram previamente informados ou auscultados.

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

Portanto, trata-se de uma decisão que apenas compromete

da Câmara que autorizou o pedido do Pároco Manuel António

e responsabiliza os vereadores que fizeram parte integrante

Alves da Silva, para ocupação da via pública, para realização

deste processo e que posteriormente o validaram em reunião

da Procissão dos Passos do Senhor, no domingo de Ramos ou

de câmara.”

da Paixão, no próximo dia 14 de abril, pelas 16.00 horas e a

tendo presente o considerado na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual con-

chegada pelas 18.00 horas, com o seguinte percurso: Ruas da
Deliberação Nº 85/2019
Protocolo de apoio à atividade desportiva da Associação
de Futebol Popular do Concelho de Espinho, na época de

Boa Nova, Calvário, Estrada de S. Tiago e Avenida Albergarias,

2018/2019

Resumo diário da tesouraria

Presente a informação n.º 774/2019 da Divisão de Desporto,

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 15 de abril de

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

2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documen-

MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de um

tos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo

milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e sete

presente o considerado na informação acima e a proposta de

euros e cinquenta cêntimos) um milhão oitocentos e quaren-

minuta de protocolo em causa anexa, com a qual concordou, de-

ta e três mil e vinte e um euro e cinquenta e seis cêntimos.

liberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 abstenções

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos e seis mil

dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar

seiscentos e sessenta e sete euros e trinta cêntimos. A Câmara

com a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho

foi ainda informada que, até ao dia 15 de abril do corrente ano,

o referido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Asso-

foram cabimentadas despesas no valor de trinta e três milhões

ciação de Futebol Popular do Concelho de Espinho na Época de

duzentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta euros e

2018/2019”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte

cinquenta cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao

declaração de voto: “Os Vereadores do PS abstiveram-se por-

mesmo dia no valor de cinco milhões oitocentos e oitenta e cin-

que não fizeram parte do processo, nem foram previamente

co mil quatrocentos e cinquenta e dois euros e setenta e sete

informados ou auscultados. Portanto, trata-se de uma decisão

cêntimos. A Câmara tomou conhecimento, tendo o Sr. Vereador

que apenas compromete e responsabiliza os vereadores que

do PS, Nuno Lacerda, solicitado algumas informações sobre o

fizeram parte integrante deste processo e que posteriormente

calendário da faturação a liquidar por fornecedor, tendo o Sr.

o validaram em reunião de câmara.”

Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Lurdes Ganicho prestado os

seguindo as Capelas aí existentes.

esclarecimentos necessários.
Deliberação Nº 86/2019
Doação ao Museu Municipal de Espinho

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

Presente a informação n.º 780/2019 da Divisão de Cultura e

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara das ati-

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

vidades levadas a efeito na Semana Santa e ainda que estava

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

em preparação a contratação de um empréstimo de médio-lon-

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

go prazo para fazer face aos compromissos plurianuais.
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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, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Vice-Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,

ATA N. 10/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
VINTE E UM DE MAIO DE DOIS MIL E DEZOITO.
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Aos seis dias do mês de maio do ano dois mil e dezanove, nesta
cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Presidência do Senhor Vice-Presidente da Câmara, António Vicente de
Amorim Alves Pinto, com a presença dos Senhores Vereadores
Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de
Jesus e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, justificadamente, o Sr. Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto
Moreira e os Srs. Vereadores do PS, Carlos Nuno Lacerda Lopes
e Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o
Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Período de Antes da Ordem do Dia
O Sr. Vice-Presidente da Câmara entregou ao Sr. Vereador do
PS, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, um documento contendo
os esclarecimentos solicitados nas reuniões de Câmara de 11 e
25 de março de 2019, que se anexa à presente ata e que dela
fica a fazer parte integrante.
Deliberação Nº 88/2019
Aprovação da ata n.º 9/2019 de 23 de abril
Em virtude da ata n.º 9/2019 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
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, e
sem prejuízo das 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.
Assembleia Municipal de Espinho
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Deliberação Nº 89/2019
Aprovação da realização do Concurso do XXIII Encontro de
Estátuas Vivas de Espinho 2019 e do Programa e Regras
de Participação
Presente a informação n.º 843/2019 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; na sua redação atual), aprovar a
realização do concurso do “XXIII Encontro de «Estátuas Vivas»
de Espinho”, em 9 de junho de 2019, e para efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo do previsto das competências
previstas nas alínea u) e k) (parte final) do n.º 1 do artigo 33.º
do referido diploma legal – o respetivo “Programa e Regras de
Participação”, nos termos dos quais funcionará e se organizará a iniciativa em questão, de acordo com o proposto pelos
serviços. Mais deliberando a Câmara, para tal, aprovar atribuir,
no âmbito do XXIII Encontro de «Estátuas Vivas» de Espinho
(2019) os seguintes prémios: a) Prémios de participação (aos
participantes que se tenham inscrito e sido admitidos ao concurso): i. Para os participantes individuais, no valor de 150,00€
(cento e cinquenta euros) para aqueles residentes ou estudantes em localidades até cem quilómetros de Espinho, e no valor
de 180,00€ (cento e oitenta euros) para os de localidades mais
distantes. ii. Para uma “Estátua” de conjunto (dois ou mais elementos), no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros).
b) Prémios do Concurso: i. «Grande Prémio 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 euros). 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).
Deliberação Nº 90/2019
Subsídio a atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Espinho, no âmbito do protocolo de
exploração do Centro Multimeios
Presente a informação n.º 863/2019 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 do PSD e 1 voto contra do Vereador do PS, atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvimento
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do Concelho de Espinho, para o ano de 2019 no âmbito do referido protocolo um subsídio no valor de 250 000,00€.
Deliberação Nº 91/2019
Procissão de Velas em Guetim: pedido de interrupção e
corte de trânsito
Presente a informação n.º 858/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Sr. Padre João de
Deus Costa Jorge para encerrar ou condicionar algumas ruas de
Guetim para realização da procissão de Velas em honra de Nossa Senhora, dia 13 de maio de 2019, a partir das 21.30h, com o
seguinte itinerário: Igreja Paroquial - Largo de Stº Estêvão, Rua
da Igreja, Rua Luís de Camões, Rua da Espinheiro, Rua da Nova,
Rua do Rameiro, Rua das Manas, Rua da Pedreira, Rua da Igreja,
Largo de Stº Estêvão-Igreja Paroquial.
Deliberação Nº 92/2019
Protocolo de Cooperação - Conferencia Geonatura “ Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis” – ratificação
Presente a informação n.º 857/2019 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 do
Protocolo de Cooperação entre a AGA – Associação Geoparque
Arouca e o Município de Espinho, devidamente assinado, que
tem por objetivo definir os termos da parceria das entidades
outorgantes, na promoção e na participação da Conferência
Geonatura: Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis,
que terá lugar no Arouca Geopark, nos dias 22 a 24 de maio
2019 e deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 35.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; na sua
redação em vigor), ratificar a assinatura do referido Protocolo.
Deliberação Nº 93/2019
Atribuição de Benefícios Fiscais previstos no EBF a uma
operação de reabilitação de uma moradia - Processo RU-ARULCE n.º 30/18 – emissão da Certidão Urbanística
Presente a informação n.º 862/2019 da Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, conceder a isenção de pagamento de IMI nos
próximos 3 anos para o imóvel relativo ao processo supramencionado devendo ser emitida a Certidão Urbanística, a remeter
ao serviço de finanças competente.

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 26 de abril de
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de um
milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e sete
euros e cinquenta cêntimos) dois milhões e vinte e sete mil oitocentos e setenta e três euros e oitenta cêntimos. DOTAÇÕES
NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e dez mil quatrocentos e vinte e cinco euros e noventa e seis cêntimos. A Câmara
foi ainda informada que, até ao dia 26 de abril do corrente ano,
foram cabimentadas despesas no valor de trinta e três milhões
seiscentos e catorze mil quatrocentos e vinte e sete euros e
noventa cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao
mesmo dia no valor de seis milhões oitocentos e dezasseis mil
novecentos e quarenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos. A Câmara tomou conhecimento.
Incumprimento do pagamento da Renda Mensal relativa
aos meses de dezembro de 2017, janeiro, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março e abril de 2019: 12 meses; Cessação
da resolução do arrendamento apoiado por pagamento
integral da dívida existente
A Câmara tomou conhecimento do arquivamento do processo
de resolução do arrendamento apoiado relativo à Sr.ª D. Alexandra Cristina Rocha Moreira, no fogo de habitação social sito
no Bloco A da Rua Manuel d’Areia, nº 263, 2º Esquerdo, Silvalde, por pagamento na íntegra da dívida referente ao incumprimento do pagamento mensal da renda de dezembro de 2017,
janeiro, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março e abril de 2019.
Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal desde
março de 2017 por Hermínio Rodrigues Pereira; cessação
da resolução do arrendamento apoiado por pagamento
integral da dívida existente
A Câmara tomou conhecimento do arquivamento do processo
de resolução do arrendamento apoiado relativo ao Sr. Hermínio
Rodrigues Pereira, no fogo de habitação social sito no Complexo Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 2,
n.º 205 – Rés-do-chão Esquerdo, na freguesia de Paramos, por
pagamento na íntegra da dívida referente ao incumprimento
do pagamento mensal da renda desde março de 2017.
Cerciespinho: Votos de louvor
A Câmara tomou conhecimento dos dois votos de louvor endereçados à Câmara Municipal pelo Presidente da Assembleia
Geral da Cerciespinho – Cooperativa Educação e Reabilitação
do Cidadão Inadaptado, CRL.
Agradecimento
Espinho com a Beira - Evento solidário a favor das vítimas do
ciclone Idai – Moçambique: A Câmara tomou conhecimento do
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ofício da Embaixada da República de Moçambique em Lisboa
a agradecer o gesto de solidariedade do município de Espinho, com a realização do Concerto Solidário, no passado 30
de março, que resultou na angariação de artigos de primeira
necessidade destinados a ajudar as vítimas do Ciclone Idai
na Cidade da Beira, geminada com Espinho desde janeiro de
1999.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Vice-Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento das diligências efetuadas 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, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Vice-Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

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 95/2019
Subsídio para apoio à Associação Desportiva Escola de
Formação de Espinho “Os Tigres”
Presente a informação n.º 915/2019 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
do valor de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à Associação
Desportiva Escola de Formação de Espinho “Os Tigres” para
apoiar a sua participação na Fase Final do Circuito Europeu de
Clubes de Andebol de Praia – 2019, (European Beach Handball
Tour FINALS 2019) que se irá realizar na Roménia, de 6 a 9 de
junho de 2019.

Aos vinte dias do mês de maio do ano dois mil e dezanove,
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 96/2019
Delegação de competências relacionadas com o sistema
de mobilidade e serviço público de transportes de passageiros entre a AMP e o Município de Espinho – retificação
de proposta
Presente a informação n.º 916/2019 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 Municipal deliberou,
por unanimidade, nos termos do preceituado no art.º 25.º n.º
1 alínea K) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro regime jurídico das autarquias locais – RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015,
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º
7-A/2016, de 30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), remeter,
à Assembleia Municipal a proposta de retificação referente à
Delegação de competências relacionadas com o sistema de
mobilidade e serviço público de transportes de passageiros
para efeitos de autorização de celebração do Contrato Interadministrativo da delegação de competências relacionadas com
o sistema de mobilidade e serviço público de transportes de
passageiros entre a Área Metropolitana do Porto e o Município
de Espinho, nos termos apresentados pela AMP.

Deliberação Nº 94/2019
Aprovação da ata n.º 10/2019 de 6 de maio
Em virtude da ata n.º 10/2019 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 6 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, na redação em vigor, e
sem prejuízo das sua prévia aprovação sob a forma de minuta,
para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado,

Deliberação Nº 97/2019
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito da Gestão de Praias nas freguesias de
Espinho, Paramos e Silvalde
Presente a informação n.º 938/2019 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maio-
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A Coordenadora Técnica,
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ria e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar as minutas dos
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
no âmbito da Gestão de Praias nas Freguesias de Espinho, Paramos e Silvalde, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n,º 75/2013,
de 12 de setembro, ao abrigo da autorização facultada pela
Assembleia Municipal de Espinho em 26 de fevereiro de 2019,
aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para
2019, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma
Lei. Os Srs. Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas,
contudo a mesma não foi apresentada.
Deliberação Nº 98/2019
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o Grupo Desportivo da Idanha,
para efeitos de utilização das instalações da antiga Escola
E.B.1 da Idanha»
Presente a informação n.º 955/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em causa
anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com o “Grupo Desportivo da
Idanha”, - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º
1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime
jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015,
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º
7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de
dezembro) - o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o Grupo Desportivo da Idanha, para
efeitos de utilização das instalações da antiga Escola E.B.1 da
Idanha” de acordo com os considerandos e termos nele fixados.
Deliberação Nº 99/2019
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Espinho e CERCIESPINHO para efeitos de utilização das instalações da antiga Escola E.B.1 da Idanha»
Presente a informação n.º 950/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em causa
anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a “CERCIESPINHO – Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado,
C.R.L. – Espinho”, - ao abrigo da competência prevista na alínea
u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
(regime jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º

25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de
28 de dezembro) - o referido “Protocolo de colaboração entre
a Câmara Municipal de Espinho e a CERCIESPINHO – Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado, C.R.L.
– Espinho”, para efeitos de utilização das instalações da Escola
E.B.1 da Idanha de acordo com os considerandos e termos nele
fixados.
Deliberação Nº 100/2019
Doação ao Museu Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 872/2019 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 deliberou, por unanimidade, aceitar uma pintura a óleo, com as dimensões de 40x50
cm, do edifício dos Paços do Concelho, doada ao Museu Municipal de Espinho por José Manuel Veiga Taveira.
Deliberação Nº 101/2019
Encerramento da Rua 2 ao trânsito
Presente a informação n.º 913/2019 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. Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar o encerramento total da circulação de trânsito na Rua
2 entre a Rua 23 e a Rua 29, de 01/06/2019 a 30/09/2019,
nas condições propostas na informação acima referida.
Deliberação Nº 102/2019
Procissão Solene em honra de S. Pedro: pedido de interrupção e corte de trânsito
Presente a informação n.º 912/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Pároco Artur Pinto para encerrar ou condicionar algumas ruas de Espinho para
realização da Procissão Solene em honra de S. Pedro, no próximo dia 30 de junho de 2019, pelas 16h30m, com o seguinte
percurso: Saída da Capela de S. Pedro, descendo a Rua 41, vira
na Rua 2 e segue até à Rua 33, sobe até à Rua 4 e segue pela
mesma até à Rua 23, desce na Rua 23 até à Rua 2 e segue no
sentido sul até à Rua 41, sobe na Rua 41 até à Capela de S.
Pedro onde termina.
Deliberação Nº 103/2019
Festas a S. Pedro 2019
Presente a informação n.º 946/2019 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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 | Junho de 2019

22

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Sr. Padre Artur
Pinto para realização da Festa em honra de S. Pedro 2019, bem
como ocupação de espaço público de 28 de junho a 1 de julho,
nos seguintes locais: rua 41, Av. 8 da rua 39 até rua 41, rua
2 até rua 23, rua 43 e Praça do Mar, sendo que, a ocupação
do espaço nos arruamentos não deve obstruir a passagem de
viaturas de emergência em caso de necessidade, não devem
ser permitidas tendas de produtos alimentares na Praça do Mar
que possam manchar o lajeado e não deve ser permitido qualquer fixação de estruturas ou furos no pavimento da Praça do
Mar.
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Deliberação Nº 104/2019
Festa Nossa Senhora do Mar 2019
Presente a informação n.º 930/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão de
Festas Nossa Senhora do Mar, para realização da Festa Nossa
Senhora do Mar 2019, bem como ocupação de espaço público
de 2 a 5 de agosto.
Deliberação Nº 105/2019
Procissão de Velas em Anta: pedido de interrupção e corte de trânsito
Presente a informação n.º 949/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Sr. Padre João
de Deus Costa Jorge para encerrar ou condicionar algumas ruas
de Anta, para realização da procissão de Velas em honra de
Nossa Senhora, no dia 31 de maio de 2019, a partir 21h30m,
com o seguinte itinerário: Largo da Capela de Nossa Senhora
dos Altos Céus, Rua de Esmojães, Rua da Guimbra, Rua da Tuna
de Anta/Rua de S. Martinho ao Largo da Igreja Paroquial de
Anta.
Deliberação Nº 106/2019
Dia Mundial da Criança - ocupação do espaço público – Padaria Pepim
Presente a informação n.º 931/2019 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Padaria Pão Pepim,
representada por Sílvio Ferreira e Élio Ferreira, para ocupação
do espaço público, em redor da padaria Pepim (frente e poente) no dia 1 de junho de 2019, para realização do evento “Dia
Mundial da Criança”.
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Deliberação Nº 107/2019
Pedido de autorização – Filmagens
Presente a informação n.º 940/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de Pedro Leal
Pereira para gravar espaços atrativos de Espinho, bem como
usar o logotipo da Câmara Municipal no poster, para efeitos de
projeto escolar chamado CURT.as.FITAS.
Deliberação Nº 108/2019
Campanha Pirilampo Mágico 2019
Presente a informação n.º 957/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Cerciespinho
para venda em espaço público dos produtos da campanha Pirilampo Mágico 2019, que irá decorrer de 17 de maio a 9 de
junho.
Deliberação Nº 109/2019
Indemnização - Queda na via pública – Ilda Marques da
Silva
Presente a informação n.º 948/2019 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. Votação: A Câmara tomou
conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 205,00 € (duzentos e cinco euros), referente
aos prejuízos decorrentes de queda no passeio a Ilda Marques
Leite Ferreira da Silva, quando circulava na Rua 20 em frente
ao n.º 1259 em Espinho.
Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 13 de maio de
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de um
milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e sete
euros e cinquenta cêntimos) dois milhões e trinta mil seiscentos e noventa e dois euros e setenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos e setenta e um
mil quatrocentos e sete euros e quatro cêntimos. A Câmara foi
ainda informada que, até ao dia 13 de maio do corrente ano,
foram cabimentadas despesas no valor de trinta e quatro milhões cento e noventa e sete mil e oitenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até
ao mesmo dia no valor de oito milhões cento e oitenta e cinco
mil quinhentos e treze euros e trinta cêntimos.
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Agradecimento pela colaboração prestada nas Comemorações do Dia da Brigada de Intervenção e do Regimento
de Engenharia N.º 3
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Brigada de Intervenção, a agradecer todo o apoio concedido pela Câmara Municipal nas atividades relativas às Comemorações do Dia da
Brigada de Intervenção e do Regimento de Engenharia n.º 3,
que decorreram em Espinho, nos pretéritos dias 12 e 13 de
abril.
Agradecimento - Cerimónia militar
A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido pelo Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3, a agradecer a
colaboração recebida do Município de Espinho, na preparação
e realização da cerimónia militar comemorativa dos Dias da
Brigada de Intervenção e do Regimento de Engenharia N.º 3,
no passado dia 13 de abril. Agradece ainda a presença do Sr.
Presidente da Câmara na cerimónia.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento
das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe
estão confiadas
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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, na redação em vigor.
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 Coordenadora Técnica,
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de maio de 2019 é apresentada no quadro seguinte, o qual
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.
De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos –
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Receita
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras Receitas
Total da Receita

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
24.288.210
12.433.560
10
36.721.780

Cobrada
Execução
7.788.640
32,07%
4.017.451
32,31%
746
7462,50%
11.806.837
32,15%

Orçamento
22.667.694
14.054.086
36.721.780

Paga
Execução
7.678.838
33,88%
4.165.215
29,64%
11.844.053
32,25%
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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
Ativos Financeiros
Restantes Despesas
Transferências Correntes
Outras Despesas de Capital
Total da Despesa

Maio-2018
Maio-2019
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
7.249.257
7.238.575
4.467.907
4.487.663
2.677.682
2.677.682
1.352.652
1.352.652
607.528
607.528
588.359
570.464
651.909
651.734
635.625
635.496
194.563
194.563
151.532
151.532
1.720.941
1.710.775
1.692.922
1.677.813
0
0
31.925
31.585
46.070
98.960
1.139
1.139
746
746
1.363.568
1.363.568
4.273.934
4.273.892
7.319.174
7.319.174
1.000.000
1.000.000
2.472.755
2.472.755
2.633.110
2.633.110
1.801.179
1.801.137
3.686.064
3.686.064
11.523.191

11.512.468

Maio-2018
Faturada
Paga
6.378.036
6.470.706
3.359.546
3.360.776
2.765.581
2.856.413
252.909
253.518
580.147
566.117
168.748
168.760
411.399
397.357
1.798.387
1.838.953
1.453.526
1.472.729
344.860
366.224
0
0
427.268
409.613
427.268
409.613
116.967
116.967
9.183.837
9.285.390

11.787.080

11.806.837

Maio-2019
Faturada
Paga
7.537.122
6.885.256
3.581.869
3.575.750
3.547.543
3.132.282
407.710
177.225
444.509
418.480
84.876
84.407
359.633
334.073
4.849.432
3.831.142
4.634.328
3.696.520
134.622
134.622
80.482
717.287
709.174
717.287
709.174
13.548.350

11.844.053

Receita Cobrada 2019

Despesa Paga 2019

Própria
38%

6%

Alheia
62%

32%

Encargos Funcionamento

58%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas

4%
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DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
1. Empréstimos
2. Outros Credores

Maio 2018
22.734.765,74

Maio 2019
21.585.758,41

9.843.792,39
12.890.973,35

8.694.785,06
12.890.973,35

2.486.934,39

4.107.310,78

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

1.000.000,00
1.785.341,31
287.778,84
76.795,93
903.345,54
8.256,45

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

509.164,55
1.321.969,47
110.976,34
74.618,63
1.104.523,26
31.851,24
0,00

Dívida
30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

Maio 2018

Maio 2019

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

TOTAL

25.221.700,13

25.693.069,19

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

* Valores provisórios à data de 31/05/2019.
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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 NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO
FUNDAÇÃO SERRALVES

503533114
501121250
501062769
504454536
508905435
501627413
600000303
513864202
503393517
501627413
502266643

72.644,92 €
72,00 €
180,00 €
100,00 €
2.604,49 €
7.500,00 €
4.870,68 €
863,75 €
1.250,00 €
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
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2.849.168,93 €

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 - 2018

0
0
0
0
0

Maio - 2019

∆
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0
0
0
0
0

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores
193

59
41

Dez-13

Dez-14

37

Dez-15

Dez-16

6

9

10

Dez-17

Mar-18

Jun-18

13

11

Set-18

Dez-18

11

14

mar/19 (*) mai/19 (*)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2019 - 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
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Dotação

Pagamento

Tx. Ex.

4.034.392
3.565.161
3.565.161
469.231
469.231
17.079.589
2.549.479
1.463.559
1.085.921
0
205.920
0
205.920
13.351.756
199.983
6.026.637
2.841.616
1.917.652
1.067.714
1.298.155
972.433
323.734
648.699
0
2.784.152
0
1.829.456
0
0
0
0
700.083
1.600
698.483
254.614
423.399
0
361.820
61.579

340.489
113.480
113.480
227.008
227.008
5.762.650
493.359
54.707
438.652
0
14.200
0
14.200
4.862.621
43.400
2.762.531
831.198
541.239
360.344
323.909
392.471
162.146
230.325
0
696.089
0
437.901
0
0
0
0
201.022
0
201.022
57.167
35.343
0
32.083
3.260

8,44%
3,18%
3,18%
48,38%
48,38%
33,74%
19,35%
3,74%
40,39%
n.a.
6,90%
n.a.
6,90%
36,42%
21,70%
45,84%
29,25%
28,22%
33,75%
24,95%
40,36%
50,09%
35,51%
n.a.
25,00%
n.a.
23,94%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
28,71%
0,00%
28,78%
22,45%
8,35%
n.a.
8,87%
5,29%

24.321.532

6.834.571

28,10%

28

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
1 ABRIL a 31 MAIO’19

Atendimento Municipal - AME

Atendimento Municipal - AME

3000

3198

3496

3500

3401

29

ABRIL E MAIO 2019
2%

2500

15%

2000

567

1500

79

637

83%
46

0

558

75
0

500

486

1000

0
Abr-18

Mai-18

Atendimento Geral

Abr-19
Urbanismo

Mai-19

ARU´s

Atendimento Geral

Urbanismo

ARU´s

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

300

ABRIL E MAIO 2019

322

350

250

14%
196

200

15

52

8

55

50

86%

104

100

89

150

0
Abr-18

Mai-18

Abr-19

Mai-19

Visitantes Nacionais
Visitantes Nacionais

visitantes Estrangeiros
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visitantes Estrangeiros

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Piscina Municipal de Espinho

Piscina Municipal de Espinho

10000

455

949

951
298

100

278

1002

411

1003

ABRIL E MAIO 2019
1000

44%

56%

10

1
Abr-18

Mai-18

Abr-19

Alunos Inscritos

Mai-19

Acesso Regime Livre

Alunos Inscritos

Regime Livre

Realização do Torneio 25 Abril, Torneio Vila de Anta/Memorial Napoleão Guerra, Torneio da CERCI e o Pentatlo Militar.

Balneário Marinho de Espinho

Balneário Marinho de Espinho
ABRIL E MAIO 2019

6000
5349

5%

4618

4871

4000

5320

5000

3000

95%

298

232

348

1000

248

2000

N. utilizadores Piscina

0
Abr-18

Mai-18

N. utilizadores Piscina

Abr-19

N. utilizadores Balneoterapia

Mai-19

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.)

Assembleia Municipal de Espinho
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ATIVIDADES REALIZADAS
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica
- Circuito de condição física balneário marinho - Hidroterapia
- Cataplasmas de algas, banho de imersão e hidromassagem
- Aluguer de bicicleta de água
- Produtos à venda nas instalações (aloquetes e toucas).
- Colaboração nos eventos da divisão de desporto;
- Renovação dos protocolos existentes.
- Apoio ao evento Baile idosos DASIS;
- Apoio às comemorações do dia mundial da actividade física;
- Apoio aos eventos Maio Mês do Coração Abra as Portas à
Actividade física;
- Início de intervenção da piscina solário atlântico;
- Preparação da abertura oficial da piscina solário atlântico;
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Nave Polivalente
N.º de horas de Utilização

1000

1466

1238

1200

1246

1400

1520

1600

800
600

Nave Polivalente

400

Horas de utilização Abril e Maio 2019

200
0
Abr-18

Abr-18

Abr-19

Abr-19
49%
51%
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Pavilhão Municipal N.G.
N.º de horas de utilização

Abr-19

Mai-19

211

250

193

200

100

114

134

150

Pavilhão Municipal N.G.

50

N.º de horas de utilização

0
Abr-18

Mai-18

Abr-19

Mai-19

48%

52%

Abr-19
Assembleia Municipal de Espinho
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Mai-19

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Museu Municipal / FACE
Nº total de assitência nos eventos realizados
400

300

Ocupação do espaço por eventos

200

224

200

Museu Municipal / FACE

250

267

270

283

329

331

366

350

4%

100

120

125

150

155

150

39%

36%

Abr-18

Mai-18

Congressos **

Exposições

35

0

0

0
25

10

60

78

50

Abr-19
Teatro / Espetáculos

0

18%

3%

Mai-19
Visitas Guiadas

Workshops*

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

Congressos **

Exposições

Teatro

Visitas Guiadas

Biblioteca Municipal JMS
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ABRIL E MAIO 2019

14563

16000
14000
12000

8684

10000
8000

965

1290

5

35

4

414

1307
27

506

1

1283

1042
28

1

877

1302
49

2000

892

6000
4000

0
Abr-18
Inscrições de leitores

Mai-18
Empréstimos

Abr-19
Visitantes

Mai-19

Pedidos Utilização Instalações

Participantes nas atitivades

Biblioteca Municipal JMS
ABRIL E MAIO 2019
0%

0%
10%

Inscrições de leitores
Empréstimos
Visitantes
Pedidos Utilização Instalações
Participantes nas atitivades
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Workshops*

85%

5%

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

CULTURA

EXPOSIÇÃO
“Provocatorium - Arte Postal e correspondência de guerra”

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.
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Das atividades promovidas na Biblioteca a destacar, nos passados dias 10 e 11 de maio, as IV Jornadas organizadas pela
Rede de Bibliotecas de Espinho, evento realizado em parceria
com os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e Dr.
Manuel Gomes de Almeida, o Centro de Formação Aurélio da
Paz dos Reis e a Academia de Música de Espinho, subordinadas
ao tema “Literatura, música e cinema… o que os une?”.
Estas Jornadas tiveram elevada participação e foram, uma vez
mais um sucesso, tendo atingido lotação esgotada com mais
de uma centena de participantes, oriundos de várias localidades do país. Vários painéis foram apresentados por especialistas na área, para se refletir sobre os valores da Literatura, do
Cinema, da Música e do Teatro, permitindo descobrir como se
relacionam e comunicam entre si.
Como forma de engrandecer o programa deste evento e abrindo estas jornadas à comunidade local, que encheu a sala António Gaio do Centro Multimeios de Espinho, o terceiro painel foi
composto por uma peça de teatro com o título “A viagem”, realizada pelo Grupo de Teatro do Bolhão e por um momento musical de grande qualidade, intitulado “Justos entre as nações”,
realizado pelos alunos da Academia de Música de Espinho.
Com uma componente mais prática, foram igualmente realizados workshops de diversas temáticas, os quais foram dinamizados no sábado de manhã e que tiveram como principal objetivo consolidar boas-práticas no âmbito da articulação entre
estas formas de arte.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de abril e maio
de 2019.

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.
48 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.
16 crianças e 25 acompanhantes

ONDA POÉTICA
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética / Música
88 participantes

“HATE MAIL? FOR YA FAT F#CK”
“provocatorium - mailart and war correspondence”
“provocatorium - arte postal e correspondência de guerra”
Exposição de Arte Postal (mailart) curada por Monsenhor enVide neFelibata.
www.hatemail.yzonk.com
“arte para sensibilização”
1ª exposição “HATE MAIL FOR YA FAT F#CK” é acompanhada
de correspondência de guerra dos portugueses 1970’s e outra
parafernália e efémera
100 visitantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
Dia 9 de abril, das 9h00 às 12h30
20 participantes
Cedência da sala polivalente para a CME
Dia 10 de abril, das 9h30 às 16h30
Grupo de trabalho do Urbanismo Intermunicipal
25 participantes

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), através da exploração de histórias em inglês, das artes, da música,
da dança e dos jogos didáticos.
Periodicidade: um sábado por mês
13 crianças e 19 acompanhantes
“PENSAR A ESCRITA COM...JOÃO REIS”
João Reis nasceu em Vila Nova de Gaia em 1985. Licenciado em
Filosofia, foi editor da Eucleia Editora, que fundou, de 2010 a
2012. Além de escritor, é tradutor literário, especialista em línguas nórdicas, tendo traduzido para português livros de Knut
Hamsun, Halldór Laxness, August Strindberg e Patrick White,
entre muitos outros autores. Entre 2012 e 2015, trabalhou e
residiu na Noruega, Suécia e Inglaterra, onde exerceu várias
profissões. «A Noiva do Tradutor», a ser publicado nos EUA,
em 2019 (originalmente publicado em 2015), é o seu terceiro
romance na Elsinore, antecedido por «A Avó e a Neve Russa»
(2017), finalista do prémio Fernando Namora 2018, escrito
no decurso de uma residência literária em Montreal, Canadá,
realizada em 2015, ano em que também foi finalista do Bare
Fiction Prize, na categoria de flash fiction, e «A Devastação
do Silêncio» (2018). Atualmente é também bolseiro de criação
literária da DGLAB.
20 participantes
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CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À DIVISÃO DE AÇÃO
SOCIAL
20 participantes

CONFERÊNCIA “PROBLEMAS DE SAÚDE”
Organização: CerciEspinho
37 participantes

OFICINA “MAILART & ARTBYMAIL”
Público alvo: crianças maiores de 6 anos acompanhados por
um adulto.
Inscrição prévia: servicoeducativo.cultura@gmail.com
Sinopse: Nesta oficina foram explorados materiais e técnicas
de expressão plástica comum à Arte Postal assim como
foram transmitidas as informações importantes da regulamentação de envio postal no que respeita à Arte Postal.
Tiveram ainda tempo para uma breve conversa sobre alguns
importantes artistas plásticos desta área com visualização
e análise de algumas obras assim como tiveram lugar uma visita guiada pela exposição. Foram também criados objetos
artísticos como propósito de serem remetidos a artistas internacionais.
20 participantes

BEBÉTECA | “A QUINTA”
Etecetera Associação Artística
Num mundo cada vez mais modernizado, o espetáculo “A Quinta” fará com que os bebés despertem para um mundo sempre
desconhecido - devido à sua idade - o mundo dos sons do badalo, dos animais que acordam, o mundo do cheiro do feno, da
terra molhada ou até mesmo do toque na lama...
A viagem começa com Paulinha que vive numa quinta e recebe
a sua grande amiga da cidade - Sofia. As peripécias são muitas e a viagem que a Sofia desconhece acabará por se tornar
inesquecível.
43 participantes
“PENSAR A ESCRITA COM...ISABEL RIO NOVO”
Isabel Rio Novo nasceu e cresceu no Porto, onde fez mestrado
em História da Cultura Portuguesa e se doutorou em Literatura Comparada. Ao longo do seu percurso académico, recebeu
bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Instituto
Camões, da Fundação Engenheiro António de Almeida e da
Fundação Calouste Gulbenkian. Leciona História da Arte, Estudos Literários, Escrita Criativa e outras disciplinas nas áreas
da literatura, da história e dos estudos interartes. É autora de
várias publicações e marcou presença nas comissões organizadoras e científicas de diversos encontros internacionais nessas
áreas. Enquanto ficcionista, está representada em antologias
de contos e colabora com ensaios e textos de ficção nas revistas Granta, Egoísta, LER e Colóquio/Letras. É autora da narrativa fantástica O Diabo Tranquilo (2004), da novela A Caridade (2005, Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes), do livro
de contos Histórias com Santos (2014) e dos romances Rio do
Esquecimento (2016, finalista do Prémio LeYa e semifinalista

do Prémio Oceanos), Madalena (inédito, Prémio Literário João
Gaspar Simões) e A Febre das Almas Sensíveis (2018, finalista do Prémio LeYa). Beneficiou recentemente de uma Bolsa
de Criação Literária atribuída pela Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), de que resultou a escrita
do seu quarto romance. Leitora compulsiva de Agustina Bessa-Luís, começou a debruçar-se sobre a obra da escritora no início
do milénio.
22 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA PROGRAMA
BANDEIRA AZUL
“Litter@sea plástico, uma ameaça muito séria”
85 participantes

IV JORNADAS DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ESPINHO “LEITURA, MÚSICA E CINEMA: O QUE OS
UNE?”
A Rede de Bibliotecas de Espinho, em parceria com os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Dr. Manuel Gomes
Almeida, Centro de Formação Aurélio da Paz dos Reis e Academia de Música de Espinho, realizou nos dias 10 e 11 de maio
2019 as IV Jornadas subordinadas ao tema “Leitura, música e
cinema... o que os une?”.
Estas jornadas, que decorreram no Centro de Multimeios de Espinho e na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, tiveram
como destinatários os professores de todos os ciclos, professores bibliotecários e bibliotecários municipais.
Estas jornadas, estão acreditadas como Ação de Formação de
12 horas.
477 participantes
“PENSAR

A ESCRITA COM...JOAQUIM CORREIA
BERNARDO”
“Depois de concluídos os estudos secundários no Liceu de
Santarém, ingressou na Academia Militar, onde concluiu a licenciatura em Ciências Militares. Na Escola Prática de Cavalaria
esteve ligado à formação dos Cursos de Oficiais e Sargentos
Milicianos, bem como à dos futuros Oficiais e Sargentos do
Quadro Permanente da Arma de Cavalaria. Já como Coronel,
chefiou o Distrito de Recrutamento e Mobilização de Santarém,
e foi Subdiretor da Direcção de Recrutamento, em Lisboa.
Em 1973 encontrava-se a exercer funções na chefia do Gabinete de Estudos da EPC – Escola Prática de Cavalaria e foi no
exercício dessas funções que acompanhou o desenrolar dos
acontecimentos que culminam no “25 de Abril de 1974”, organizando e coordenando toda a ação da EPC no seio do Movimento dos Capitães.
Autor do livro “Santarém, uma cidade que faz história – 25 de
Abril de 1974”, numa edição do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. A obra conta o envolvimento de quem
ficou à frente da EPC e organizou a defesa da cidade, após a
saída da coluna militar comandada por Salgueiro Maia rumo a
Lisboa. Tem participado em inúmeras palestras, colóquios e
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outras sessões públicas. O Coronel Joaquim Correia Bernardo
reside em Santarém.”
25 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À DIVISÃO DE AÇÃO
SOCIAL
Ação de formação “Disc e Insight Discovery”
33 participantes

YOGA, PELA VIA DE UM CONTO
“Aula de Yoga para crianças, pela via do conto, onde iremos
também passar pelas componentes meditativa e introspetiva.
Nesta aula, iremos fazer uma abordagem lúdica ao mundo maravilhoso do Yoga para crianças. Tendo em atenção o equilíbrio
entre a espontaneidade e a estrutura, para que os “pequenos”
participantes se possam expressar de forma criativa, mas ao
mesmo tempo com respeito por si próprios e pelos outros.
A pedra basilar da aula será o conto, onde as crianças vão dar
“vida” ao mesmo, através de posturas de yoga simples e adequadas à estrutura de cada uma.”
Inscrição gratuita
10 crianças + 15 acompanhantes

35

CONFERÊNCIA
Organização: CerciEspinho
35 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À UNIVERSIDADE
SÉNIOR DE ESPINHO
“Obras de Adelaide Vilela - Uma Escritora Portuguesa no Canadá”.
A apresentação esteve a cargo da Dra. Manuela Aguiar
50 participantes

CICLO DE CONFERÊNCIAS, ORGANIZADO PELA
RUNNING ESPINHO
100 participantes

BEBÉTECA | “CONTSO BEBÉS”
Conta Outra – Rita Sineiro
Para os bebés o lugar das histórias e das cantigas é o colo, e
os contos são sempre brinquedos. Coelhos, ratinhos, monstros
amigos, tigres patetas e ursos trapalhões… vamos brincar?!
Sessão de contos para bebés com direito a histórias, cantigas,
cucus e muito brincar.
33 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 dezanove exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho de
investigação histórica. Compete ao MME promover a recolha,
estudo e preservação da história e memória social no território
que, em Espinho, teve como pilares fundamentais do desenvolvimento municipal e da identidade singular do concelho, fatores como a instalação de comunidades piscatórias e indústrias
como a conserveira, a emergência de uma colónia balnear de
prestígio e o tipo de arquitetura e urbanismo a ela associados,
sempre em paralelo com a implantação do caminho-de-ferro e
o desenvolvimento económico, político e social que sempre lhe
são inerentes. Assim, abarca o estudo de temas que vão desde
a história local à arqueologia, à etnografia, à inventariação e
estudo do património industrial, náutico, entre outros relevantes para a caraterização da realidade cultural do município.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
Abril e Maio as seguintes exposições: “Para Além Disso”, pintura de Celeste Ferreira; 5.ª Bienal Internacional de Arte de Espinho; CriArte 2019, trabalho dos alunos do Curso de Artes das
escolas secundárias do concelho de Espinho.

A exposição “Para Além Disso”
restrospetiva da obra de Celeste Ferreira, foi composta por um
conjunto de desenhos e de pinturas a óleo, os quais têm como
ponto de ligação a técnica do espelho e do espelhismo.

5.ª Bienal Internacional de Arte de Espinho
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que tem primado pela diversidade cultural, combatendo sempre a sub-representação de género nas exposições e eventos que organiza. A
abertura do concurso da Bienal a ambos os sexos não é mais
que um reconhecimento do extraordinário valor que as mulheres e os homens representam neste universo das artes plásticas e é um meio de conscientização contra a desigualdade
de género. Como em tudo na vida, pensamos que as mulheres
e os homens de artes devem estar ao mesmo nível de representação, quer nas coleções dos Museus, quer nas exposições
que espaços públicos e privados organizam. Por outro lado, a
abertura do concurso da Bienal ao universo feminino e masculino vai permitir trazer uma maior qualidade artística ao evento, potenciar a participação de jovens artistas e diversificar a
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escolha das obras e técnicas implícitas a cada trabalho. Para
nós a Arte continua a ser vista como veículo privilegiado de
comunicação e expressão de sentimentos, sensações e emoções e como forma de realização pessoal e de cidadania ativa,
livre e independente do género de quem a constrói. A novidade
desta edição, decorrente da parceria entre o Museu Municipal
de Espinho e a Fundação Bienal de Cerveira, advém do facto da
exposição da Bienal Internacional de Arte de Espinho passar a
ter itinerância em Vila Nova Cerveira no ano da sua realização.
É um projeto muito interessante, que com certeza trará mais
visibilidade e oportunidades ao Museu Municipal de Espinho e
aos artistas participantes nesta mostra de artes plásticas. Para
esta edição recebemos 268 candidaturas de nacionalidades
como Portugal, Brasil, Espanha, Moldávia, Ucrânia, Rússia, Venezuela, Letónia, Guiné Bissau, Angola, Moçambique, Bélgica,
Roménia, Chile, Suiça, Itália, Alemanha e Reino Unido, tendo
o júri de selecção escolhido 41 obras para estarem presentes
na exposição. Foram convidados com obras na exposição, as
artistas Sofia Areal e Isabel Cabral e os artistas Mário Vitória e
Rodrigo Cabral, todos eles com um extenso curriculum expositivo e com obras que integram as coleções de vários museus e
fundações nacionais e internacionais.
Como se trata de um concurso o júri de selecção da 5.ª Bienal
Internacional de Arte de Espinho, constituído pelo Dr. Armando
Bouçon, em representação do Presidente da Câmara Municipal
de Espinho; Arquitecto Nuno Sá Barbosa, representante da administração da “Tapeçarias Ferreira de Sá”; Professora Doutora
Maria José Goulão, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; Professor Doutor Luís Fortunato Lima, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; Yola Vale, artista plástica e vencedora da 4.ª Bienal Internacional Mulheres
d’ Artes, atribuiu o Grande Prémio “Prémio Tapeçarias Ferreira
de Sá”, no valor de 5.000,00 € foi atribuído por unanimidade
à obra “It Was Yesterday” de Rafael Oliveira. O Júri salientou
a indiscutível qualidade técnica e as virtudes visuais da obra,
nomeadamente o seu sentido de composição. A obra explora a
metáfora da ruína como matéria expressiva da paisagem interior; o segundo prémio “Prémio Bienal Internacional de Arte de
Espinho”, no valor de 3.000,00 € foi atribuído à obra “Pedras
no Sapato”, de Pedro Cunha. O Júri foi sensível à densidade da
obra, com diferentes níveis de complexidade visual e concetual. São igualmente notáveis as referências subtis à cultura
visual da paisagem como ato performativo; o terceiro prémio
“Prémio Especial do Júri”, no valor de 2.500,00 €, foi atribuído
à obra “Abismo” de Ana Torrie. O Júri salientou o nível de execução técnica, a densidade simbólica, a carga de ironia e sarcasmo, assim como as contaminações histórico-culturais que
assume. O júri entendeu por bem atribuir menções honrosas
às seguintes obras: “Tiro – Um homem que consegue mudar”,
de Alexandre Coxo; “Salomé”, de Manuel Rodrigues Almeida;
“Pausa na Estação de Serviço”, de Maria José Cabral; “A Serra”,
de Margarida Coelho; “S/Título”, de Tiago Santos; “Os Prós e os
Contras das Estrias”, de Alexandra Monteiro; “Removed Reality”, de Diana Costa.

3.ª edição do CriArte
Os alunos do Curso de Artes das Escolas Secundárias Dr. Manuel Laranjeira e Dr. Gomes de Almeida apresentaram a público na 3.ª edição do CriArte, organização conjunta do Serviço
Educativo da Divisão de Cultura e do Grupo de Professores de
Artes das duas escolas, duzentos e cinquenta e cinco trabalhos
de desenho, escultura e instalação, numa mostra de artes plásticas que saiu do espaço da escola para ser vista pelo grande
público, aproximando desse modo a escola à comunidade.
Visitantes: 595

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Abril e Maio o FACE acolheu vários cursos
de formação médica avançadas para os médicos do Hospital
Gaia/Espinho; ações de formação e sensibilização da Divisão
de Ação Social e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
workshops do CriArte; workshops “Espinho é Mar, Espinho é
Terra” e “Decora a Lata”, no âmbito do Dia Internacional dos
Museus; uma formação da Associação Comercial de Espinho, e
o aniversário da Liga dos Combatentes.
Participantes: 929

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Abril e
Maio trabalhou na preparação do XXIII Encontro Internacional
de Estátuas Vivas, participou na Bioblitz em Serralves, organizou as ações de limpeza da praia, do Litter@sea, da Bandeira
Azul “Os suspeitos do costume” e do Goby, dos workshops “Espinho é Mar, Espinho é Terra” e do “Do Rio ao Mar”.
Participantes: 717

SERVIÇO EDUCATIVO DOS DCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de
Abril e Maio as atividades “Hora dos Maiores”, “As Vogais são
demais”, visitas guiadas às exposições temporárias, “Adormecer no Museu”, oficina Arte Postal, “Atar a Rede”, “Divertimento
para cordas”, “CriArte”, “Decora a tua Lata”.
Participantes: 951

Atividade
- Hora dos Maiores | Participantes: 52
- As Vogais são demais | Participantes: 278
- Teatro “Espinho a Bolir” | Participantes: 135
- Adormecer no Museu | Participantes: 19
- Visitas Guiadas exposições permanentes e temporárias
do Museu e da Biblioteca | Participantes: 115
- Oficina Arte Postal | Participantes: 20
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- Atar a Rede | Participantes: 56
- Divertimento para cordas | Participantes: 98
- CriArte | Participantes: 298
- Decora a tua lata | Participantes: 15

TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESPINHO REPRESENTADO NA BTL 2019
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O município marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa
como destino turístico
Espinho afirmou-se uma vez mais como destino turístico na
BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realizou de 13 a 17
de março, na FIL Parque das Nações.
A BTL é reconhecida no setor como o evento mais importante
na área do Turismo em Portugal e tem também vindo a reforçar a sua presença no calendário de feiras internacionais de
turismo.
O Município fez a sua promoção na área da Entidade Regional
Porto e Norte, em balcão próprio no stand da Associação de
Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM). Nesta promoção
conjunta dos seis municípios, sob o lema “Uma Viagem da Praia
à Montanha”, em destaque o Projeto - Requalificação da Linha
do Vale do Vouga.
Nesta edição, apostou em ações estratégicas para promoção
de eventos: presença dos irmãos Guedes pela marca Espinho
Surf Destination, a habitual promoção do Mar-Marionetas com
as mascotes Mário e Neta e a performance de um banhista de
início do século pelo recordista mundial de imobilidade António
Santos.
Oportunidade ainda para a promoção da Gastronomia Local
“Peixe do Nosso Mar” com showcookings e degustações e divulgação de Equipamentos e Agentes Locais que se associaram à iniciativa disponibilizando ofertas: Centro Multimeios,
Balneário Marinho, Piscina Solário Atlântico, IKE Indoor Karting,
Academia do Mar-Escola de Surf, Greencoast-Escola de Surf,
Aipal e Casa Alves Ribeiro. Durante os cinco dias do evento,
foram sorteados experiências, alojamento e brindes disponibilizados pelos seis municípios.
Com o objetivo de potenciar as visitas e simultaneamente dinamizar os espaços, o município promoveu pela primeira vez,
a presença de dois comerciais em representação dos equipamentos concelhios, Museu Municipal e Centro Multimeios, que
fizeram contactos diretos com operadores e outras entidades.

DIA DA MÃE - A MAMA MAIS LINDA E CHEIROSA
Ofertas e descontos especiais de 2 a 4 maio
Pelo quarto ano consecutivo, o município promoveu a atividade
A Mamã Mais Linda e Cheirosa, para celebrar o Dia da Mãe que
aconteceu a 05 de maio.
A pensar nas Mães, vários agentes locais, perfumarias, cabeleireiros e outros, associaram-se a esta celebração, disponibilizando ofertas e descontos especiais.
De 02 a 04 de maio, os visitantes da Loja Interativa de Turismo, tiveram a oportunidade de apreciar a decoração especial
com artigos das perfumarias aderentes a esta iniciativa.

ESPINHO MARCOU PRESENÇA NA 6ª EDIÇÃO DA
FIT
O Município promoveu-se pelo 3º ano consecutivo como destino turístico numa Feira amplamente visitada pelo público
espanhol
O município de Espinho marcou presença pelo terceiro ano consecutivo, na 6ª edição da Feira Ibérica de Turismo - FIT, que se
realizou na Guarda de 02 a 05 de maio. A Feira Ibérica de Turismo tem, entre os seus objetivos, promover o turismo ibérico
e fomentar o intercâmbio transfronteiriço, sendo atualmente o
mais importante certame dedicado ao turismo numa perspetiva ibérica.
Operadores e agentes do setor do Turismo de Portugal e de
Espanha tiveram a oportunidade de apresentar e promover os
seus produtos, serviços e recursos.
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. Estiveram representadas mais de
500 entidades.
Esta feira, amplamente visitada por espanhóis, é uma oportunidade única para promover, junto deste mercado, a cidade de
Espinho como destino turístico. O município teve a oportunidade de promover os equipamentos culturais e de lazer, recursos naturais, tradições e eventos estratégicos como o Festival
Internacional de Estátuas Vivas, Vir a Banhos, Sem Espinhas e
Oito24, entre outros.

PASSEIO DO DIA DA MÃE JUNTOU 200 MÃES E
FILHOS
3ª edição desta caminhada juntou mais de 200 mães e
filhos(as), num belo passeio à beira-mar na manhã de domingo
Realizou-se, no domingo 05 de maio, a 3ª edição do Passeio
do Dia da Mãe. Uma iniciativa organizada em parceria com a
Running Espinho e inserida na atividade “A Mamã Mais Linda
e Cheirosa”.
O Passeio do Dia da Mãe reuniu mais de 200 participantes,
mães e filhos e contou com a participação de Vicente Pinto,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho e vereador
com os pelouros do Turismo e do Desporto.
Apoios: Running Espinho; Aipal; Alves Ribeiro; Evida.
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CONFERÊNCIA GEONATURA
A IMPORTÂNCIA DA REQUALIFICAÇÃO DA LAGOA
DE PARAMOS PARA ESPINHO
O Município participou na Conferência Geonatura: “Destinos de
natureza e estilos de vida saudáveis” 22 a 24 maio
O município de Espinho participou na Conferência Geonatura,
que se realizou no Geopark de Arouca nos dias 22, 23 e 24 de
maio, no seguimento da crescente importância das temáticas
relacionadas com os destinos de natureza e os estilos de vida
saudáveis.
A organização foi de encontro à importância crescente da
promoção e conservação do património natural e valorização
dos destinos de natureza, para proporcionar oferta de apoio
ao turismo e ao lazer; à necessidade de consciencialização dos
agentes, dos intervenientes e dos residentes em áreas classificadas e ou protegidas para a importância da conservação da
natureza; à importância de estimular uma oferta agregadora,
que proporcione experiências turísticas em destinos de natureza de forma responsável e sustentável, com uma oferta que
proporcione níveis de saúde e bem-estar em espaços naturais.
No primeiro dia do encontro, inserida no Painel “Comunicações
orais sobre o tema Conservação da Natureza, Comunidades
Locais e Turismo Sustentável”, Espinho fez uma apresentação
sob o tema “A importância da Requalificação da Lagoa de Paramos para o Município de Espinho”, num encontro que reuniu
um público muito diversificado, potenciais clientes/visitantes e
agentes de promoção.

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
No âmbito da gestão corrente dos serviços, mantiveram-se as
atividades relativas ao atendimento, encaminhamento e acompanhamento de situações diversas.
Ainda no que respeita às candidaturas a habitação social, foi
prestado todo o apoio necessário à atualização de algumas
candidaturas, à formalização de novas e ainda apoio nas candidaturas ao Porta 65 Jovem e ao IHRU.

HABITAÇÃO SOCIAL
O atendimento e acompanhamento de proximidade (com atendimento semanal nos diversos complexos habitacionais e visitas domiciliárias) bem como a articulação interinstitucional,

continuam a ser a aposta dos serviços, visando a promoção do
bem-estar da população residente em habitação social e numa
lógica de procura conjunta e partilhada de soluções face aos
problemas com que as famílias se vão deparando.
No que respeita à gestão mensal dos atrasos e incumprimentos no pagamento das rendas dos fogos de habitação social,
manteve-se o acompanhamento regular das situações de incumprimento, numa lógica de procura partilhada de soluções,
em articulação com os técnicos das entidades de primeira linha
que acompanham as famílias nos vários complexos habitacionais, nomeadamente no âmbito da medida de Rendimento Social de Inserção (RSI) e Ação Social.
No que respeita às atribuições de habitação social, iniciou-se
o processo de atribuição de 6 habitações municipais (1 T0 e 5
T2), no âmbito do Concurso por Inscrição - Regime de Arrendamento Apoiado.
Transferência de um agregado familiar residente em T4 duplex
para T2, adequando desta forma a tipologia.
Limpeza dos espaços comuns, garagens e espaços públicos,
nos Blocos A, B e 4 do Bairro de Silvalde, no dia 12 de abril e
no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, no dia 31 de maio
de 2019.

SAÚDE
“SEMANA DA SAÚDE”
No âmbito do Dia Mundial da Saúde, assinalado anualmente
no dia 7 de abril, a Câmara Municipal de Espinho, promoveu a
terceira edição da “Semana da Saúde”, a qual decorreu de 9 a
12 de abril, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho - FACE.
Ao longo de quatro dias, decorreram palestras, demonstração
de ajudas técnicas/produtos de apoio, atividades desportivas,
showcooking, com o objetivo de sensibilizar, prevenir e melhorar a qualidade de vida da população em geral.
Foram abordadas diversas temáticas, nomeadamente sobre
as Demências, a Depressão, a Experiência em Gaia/Espinho da
Hospitalização Domiciliária, o Projeto Horizontes – Centro de
Apoio à Vida Independente, Saúde Oral e a adoção de estilos
de vida saudáveis no que concerne à Alimentação e Atividade
Física.

DIA MUNDIAL DA HIPERTENSÃO
Comemoração do “Dia Mundial da Hipertensão” que decorreu
no Largo da Câmara Municipal de Espinho, entre as 9h30 e as
19h. Esta iniciativa da World Hypertension League tem o objetivo sensibilizar a população para a necessidade de prevenir
acidentes vasculares cerebrais, doenças do coração e renais,
provocadas pela pressão arterial elevada, bem como sensibilizar a população sobre a prevenção, deteção e tratamento da
Hipertensão.
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Esta comemoração promoveu as seguintes ações: - Medições
da Pressão Arterial; - Avaliação do Peso; - Ações de sensibilização junto da população; - Exposição de desenhos/trabalhos
manuais realizados pelos alunos das Escolas envolvidas; - Aulas de Atividade Física.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo
Local de Inserção (NLI) de Espinho, no NPISA e na Plataforma
Supraconcelhia.

ATIVIDADES SENIORES/ENVELHECIMENTO
ISOLAMENTO

E

Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:

4º Baile sénior 2019
Decorreu no dia 28 de abril, no Salão Nobre da Piscina Solário
Atlântico. Nos dias 15 e 16 de abril foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no dia 26 foi realizada a montagem
e decoração do espaço. Participaram 133 seniores.

5º Baile sénior 2019
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Decorreu no dia 26 de maio, no Salão Nobre da Piscina Solário
Atlântico. Nos dias 13 e 14 de maio foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no dia 24 foi realizada a montagem
e decoração do espaço. Participaram 88 seniores.

Viagem sénior – Espanha - Astúrias
Decorreu de 6 a 9 de maio de 2019, com um grupo de 49 seniores, os quais tiveram a oportunidade de conhecer os locais
mais emblemáticos da zona norte de Espanha.
A viagem incluiu as visitas a Lastres, Tazones, Villaviciosa, Ribadesella, Santuário de Covadonga, Oviedo e Gijon.

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALIDADE “CHEQUE BEBÉ - NASCER EM ESPINHO”:
Início do novo Programa Municipal de Incentivo à Natalidade
“Cheque Bebé - Nascer em Espinho”, com c apresentação pública do programa a 11 de abril.
Receção e análise de 30 candidaturas com o deferimento de
29 dessas mesmas.

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE (GAE)
O GAE desenvolveu a sua atividade habitual, nomeadamente no que respeita à realização de atendimentos para apoio
e encaminhamento de diversas situações, no âmbito das suas
competências.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
O BLV desenvolveu algumas ações durante este período, nomeadamente:
- 18 de maio, entre as 9h30 e as 13h, na Biblioteca Municipal
a Ação de Formação Análise Comportamental DISC + Insights
Discovery, que contou com 25 participantes.
- 10 de maio, Assinatura do Acordo de cooperação do Projeto
Voahr e apresentação do mesmo na reunião de CLAS.
Este Projeto VOAHR decorre até outubro de 2021 e tem defini-

dos os seguintes objetivos e metas envolver todos os agentes
de voluntariado (voluntários, organizações da economia social,
setor público, empresas e entidades educativas); Impulsionar o
voluntariado dinamizado pelas estruturas municipais, que não
se pode limitar a um simples emparelhamento entre a oferta
de oportunidades de voluntariado e a procura de voluntários
e Criar oportunidades de voluntariado inclusivas, que movam
construam uma rede entre todos os seus parceiros na comunidade.
Estes objetivos tornaram possível dinamizar e potenciar o
voluntariado a nível local que resulta num efetivo combate aos problemas locais. Por isso a iniciativa está assente em três grandes pilares, e conjuntos de atividades: 1.
APOIO ÀS ESTRUTURAS MUNICIPAIS DE VOLUNTARIADO;
2. CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE VOLUNTARIADO; 3. VOLUNTARIADO INCLUSIVO

IGUALDADE DE GÉNERO
Realização de uma Ação de Formação de linguagem inclusiva Formação de uma Linguagem Promotora da Igualdade
13 participantes.
- Ação de Formação: Igualdade de Género nas Políticas Locais.
CIG, para as/os trabalhadoras/res da autarquia.
23 participantes

PROJETO TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O
CHVNG/E
No período em análise foram registadas 234 utilizações.

FÓRUNS/SEMINÁRIOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO
- Ação de Capacitação de Formadores em Voluntário (no âmbito do projeto VOAHR Municípios), na Biblioteca Municipal de
Gondomar;
- Ação de Formação “Análise Comportamental DISC e INSGHTS
DISCOVERY”, promovida pelo BLV de Espinho, na Biblioteca Municipal de Espinho;
- Ação de Formação “Igualdade de Género nas Políticas Locais”,
dinamizada pela CIG no âmbito do Plano Municipal para a Promoção da Cidadania e Igualdade de Género, na Câmara Municipal de Espinho;
- Conferência “Viver (em Família) e Educar com Mindfulness”
promovida pela CPCJ de Espinho, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

PROGRAMA REDE SOCIAL NO CONCELHO DE
ESPINHO
No dia 3 de maio foi realizada uma reunião do núcleo executivo
da Rede Social com os Grupos de Trabalho “Educação”, “Envelhecimento” e “Projetos Inovadores”.
No dia 10 de maio foi realizada uma reunião do Conselho Local
de Ação Social (CLAS) de Espinho.
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi realizada uma
reunião do Grupo de Trabalho “Gestão de Casos”.
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SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

APAM - Campeonato Viet Vo Dao

No âmbito do PC02 foi preparada a informação sobre o processo para disponibilizar na reunião de Revisão pela Gestão.
No período em análise foi também compilada a informação no
mapa de indicadores, bem como inserida a informação relativa
aos inquéritos de satisfação recolhidos.
Com vista à preparação da auditoria externa a realizar no próximo mês de junho foi atualizada a informação dos documentos
GIRO e Tratamento de Ocorrências.

A A.P.A.M. - Associação Portuguesa de Artes Marciais – UP, realizou na Nave Polivalente o “Campeonato Nacional de Viet Vo
Dao/Tran Vo Dao Portugal”.
Realizaram-se cerca de 300 participações em diversa provas,
divididas em escalões e competições técnicas diferentes. Estiveram presentes cerca de 70 atletas e assistiram à competição
cerca de 150 pessoas.

CLUBES UILIZADORES DA NAVE POLIVALENTE
PONTO DE CONTATO – BALNEÁRIO SOCIAL DE
ESPINHO
Manteve-se o apoio semanal a esta resposta e foram realizadas diligências de recolha de algum vestuário e calçado para
disponibilizar no local.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE
Final 8 Campeonato Nacional de Voleibol
Juniores Masculino
O Sporting Clube de Espinho em conjunto com a Federação Portuguesa de Voleibol organizaram na Nave Polivalente a Final 8
do campeonato Nacional de juniores em voleibol.Nesta competição participaram 8 equipas com 16 elementos cada equipa,
num total de 128 atletas, 8 árbitros e 1 delegado da FPV.
O SC Espinho terminou a participação nesta final sendo o novo
campeão nacional do escalão. Segundo opinião de todos os intervenientes, o evento foi um sucesso.
O jogo da final entre o SC Espinho e o Esmoriz GC teve a maior
enchente desta época, com as bancadas do 1/3 norte da Nave
Polivalente completamente cheias e com pessoas de pé nas
galerias.

Torneio de Pares de Iniciados de Badminton
A Coordenação Local de Desporto Escolar de Entre Douro e
Vouga, realizou no passado dia 25 de maio o “Torneio de Badminton 1ª fase de Pares femininos, masculino e mistos”. Neste
evento que contou com a participação de 124 alunos e 13 professores, foram montados 14 campos e realizados 90 jogos.

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

COMPETIÇÕES OFICIAIS NAVE POLIVALENTE
Andebol - 23 jogos
Futsal - 17 jogos
Voleibol - 53 jogos
Ténis de Mesa - 3 competições
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PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
IPATJ - Gasshuku 2019
-O “KSKA Natsu Gasshuku Espinho 2019” foi organizado pelo
Instituto Português de Artes Tradicionais Japonesas e apadrinhado pela Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do Academy. Este
evento contou com a presença de cerca de 100 participantes
Portugueses e Estrangeiros. Durante este encontro o Shihan
Dirk Heene foi nomeado 9º Dan, pelos Instrutores mais graduados da KSKA por todo o seu trabalho em prol do Karaté, do
ensino e da causa da KSKA. Este excelente Mestre, Mentor e
um Ser Humano unicamente exemplar, mereceu esta nomeação, e foi para a organização uma grande honra que a mesma
acontecesse em Espinho durante o Natsu Gasshuku.
Também durante o evento foi reconhecido o 6º Dan ao Sensei
Miguel Rocha, de Aveiro, que se tornou no único Português com
esta graduação, sendo, portanto o mais graduado Português
da KSKA. Segundo a organização, esta nomeação foi mais do
que merecida pela pessoa e Karateca exemplar que é o Sensei
Miguel Rocha e honra-nos muito que tenha acontecido durante
este evento.O grupo ficou de tal forma satisfeito e feliz que se
pensa já na organização de outro Gasshuku em Espinho num
futuro eventualmente próximo.
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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 - 3 jogos
Futsal - 25 jogos

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO NA ESCOLA TENHO TUDO
HIPOTERAPIA
Colaboração e presença da DEJ na reportagem elaborada pelo
JN no Centro Hípico de Espinho no âmbito da Atividade de Hipoterapia inserida no projeto municipal “Na escola tenho tudo”,
em conjuntos com os Agrupamentos de Escolas.

BIOBLITZ SERRALVES
De 01 A 05 de abril decorreu em Serralves o evento “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 37 turmas e 825 alunos das escolas públicas
do concelho.

FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DA DEJ
No âmbito do projeto “Promover o Sucesso”, que decorre nas
escolas do 1.º ciclo do ensino básico em parceria com a ADCE
– Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho,
realizou-se a ação de formação denominada “A importância do
brincar”.
Esta ação teve a participação de 40 assistentes operacionais
das escolas do concelho.

REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO DA REDE DE OFERTAS PROFISSIONALIZANTES 2019/2020
Participação da Divisão de Educação e Juventude, juntamente com os agrupamentos de escolas e escolas profissionais
do concelho, em encontro promovido pela DGEstE-DSRN, para
tomada de conhecimento das diretrizes para definição de oferta formativa para os cursos profissionais para o ano letivo
2019/2020.

UNIVERSIDADE JÚNIOR 201
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A
UNIVERSIDADE DO PORTO
Estabelecimento de protocolo de colaboração com a Universidade do Porto para participação de jovens apoiados pelo Município.
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Ao patrocinar bolsas para a frequência de cursos de verão na
Universidade do Porto, o Município de Espinho irá criar condições para que os estudantes, detentores de um percurso escolar de inegável mérito e residentes no concelho de Espinho,
o possam fazer contornando as dificuldades económicas demonstradas pelo seu agregado familiar no Programa Universidade Júnior 2019 – 15.ª Edição.
No âmbito do protocolo, forma atribuídas 24 bolsas a jovens residentes e que frequentam as Escolas do Concelho de Espinho.

REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE
GUETIM
Decorreu no dia 8 de abril, nas instalações do Jardim de Infância de Guetim, a apresentação do projeto para o novo Centro
Escolar de Guetim.
Nesta sessão foram apresentadas as valências deste futuro
espaço aos encarregados de educação e ao pessoal docente e
não docente do respetivo estabelecimento de ensino.
Estiveram presentes na sessão de apresentação e esclarecimento, o vice-presidente Vicente Pinto, a vereadora Lurdes
Ganicho e técnicos municipais da Divisão de Obras Municipais
e Divisão de Educação e Juventude.
O projeto «Escola Básica de Guetim» é alvo de cofinanciamento por parte do NORTE 2020, ao abrigo do Plano de Desenvolvimento Territorial e de Coesão (PDCT) no montante elegível
de €400.000,00 com uma comparticipação FEDER de 85%.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO
No dia 10 de abril, na sala polivalente do Centro Multimeios
de Espinho, foi apresentado o projeto para a requalificação da
Escola Básica Sá Couto.
A sessão contou com a participação do vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Vicente Pinto, a vereadora Lurdes
Ganicho e do arquiteto Alexandre Sousa, bem como técnicos
municipais ligados às Divisões de Educação e Juventude e de
Obras Municipais.
O projeto «Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá
Couto» é alvo de cofinanciamento por parte do NORTE 2020,
ao abrigo do Plano de Desenvolvimento Territorial e de Coesão
(PDCT) no montante elegível de €1.800.000,00 com uma comparticipação FEDER de 85%.

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º2 DE
ESPINHO
Realizou-se no dia 11 de abril, na sala polivalente do Centro
Multimeios de Espinho, a sessão de apresentação do projeto
de reabilitação da Escola Básica n.º2 de Espinho.
A sessão contou com a presença de Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho e vereador com
o pelouro da Educação e Juventude, da Engª Lurdes Ganicho,
vereadora com o pelouro das Obras Municipais, do diretor do
Agrupamento Escolas Gomes de Almeida, Ilídio Sá, bem como
técnicos municipais das Divisões de Educação e Juventude e
Obras Municipais.

Foram apresentadas ao público imagens 3D do projeto e discutidas as valências que serão acrescidas às instalações com a
conclusão desta intervenção.
O projeto Requalificação da Escola Básica nº2 de Espinho, é
alvo de cofinanciamento por parte do NORTE 2020, ao abrigo
do Plano de Desenvolvimento Territorial e de Coesão (PDCT)
no montante elegível de €800.000,00 com uma comparticipação FEDER de 85%.

PROJETO “PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM
CONTEXTO ESCOLAR” | WHYSCHOOL
O Projeto “Promoção da saúde mental em contexto escolar” WhySchool surge no âmbito da aprovação e implementação do
projeto “Trilhos para a Inovação Educativa na AMP”, integrado
nos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso
Escolar, especificamente, na medida de ação para o ano letivo
2018/2019 .
O projeto tem como finalidade a promoção da saúde mental e
prevenção da doença nas crianças e jovens através da intervenção no meio escolar e da melhor articulação entre as escolas e a comunidade, incluindo os cuidados de saúde primários
e o Município.
O projeto pressupõe o desenvolvimento de ações de sensibilização/capacitação sobre literacia em saúde mental dirigidas a
diferentes intervenientes na comunidade educativa - professores, técnicos superiores de psicologia e pais (via associações
de pais).
Neste sentido, a DEJ iniciou formação, nos dias 08, 15,22 e 29
de maio, a um grupo de professores do 3º ciclo e secundário
da Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira, nas instalações da
escola, perfazendo um total de 16 horas.

PLANOS INTEGRADOS E INOVADORES DE
COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR (PIICIE)
No âmbito do Projeto Promover o Sucesso – Escolas para todos,
implementado na Escola Básica de Anta e na Escola Básica de
Silvalde, em parceria com a Associação de Desenvolvimento
do Concelho de Espinho (ADCE), estão a ser desenvolvidas várias atividades, dirigidas aos alunos, famílias, pessoal docente
e não docente e comunidade em geral. Foram realizadas reuniões de trabalho com o consultor da Universidade Católica
Portuguesa - Centro Regional do Porto (UCP - Porto), responsável pela monitorização do PIICIE de Espinho.

REUNIÃO DA REDE ESCOLAR 2019/2020
Participação da Divisão de Educação e Juventude, juntamente
com os agrupamentos de escolas, em reunião promovida pela
DGEstE-DSRN, para preparação da Rede Escolar para o ano letivo 2019/2020.

PRESENÇA DA DEJ NAS IV JORNADAS DA REDE
DE BIBLIOTECAS DE ESPINHO – LEITURA, MÚSICA E CINEMA… O QUE OS UNE?
No âmbito da realização das “IV Jornadas da Rede de Bibliote-
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cas de Espinho – Leitura, Música e Cinema…O que os une? ” que
decorreram nos dias 10 e 11 de maio no Centro Multimeios de
Espinho, a Divisão de Educação e Juventude (DEJ) esteve presente e colaborou nos dois dias de trabalhos.
O público-alvo das Jornadas foram todos os Professores Bibliotecários, Docentes e Bibliotecários Municipais.

PALESTRA SOBRE O AUTISMO
A Associação Vencer Autismo, com o apoio da Divisão de Educação e Juventude, esteve, no dia 16 de maio, no auditório do
Centro Multimeios, a apresentar o seu projeto Autism Rocks!,
2ª Edição.
A palestra foi gratuita e estiveram a assistir cerca de 200 pessoas, entre profissionais da área (escolas, hospitais/clinicas,
IPSS/misericórdias), familiares e outros.
Trata-se de um projeto apoiado pela Portugal Inovação Social,
a implementar nos 17 municípios da Área Metropolitana do
Porto, com o objetivo de capacitar a comunidade em geral para
a compreensão e aceitação das características próprias do autismo.

PROJETO TRANSFORMERS
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O Movimento Transformers, em conjunto com a Área Metropolitana do Porto, leva a cabo o Projeto Trilhos para a Inovação
Educativa, um projeto em articulação com a Câmara Municipal
de Espinho e com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Este projeto está a ser desenvolvido com a turma 8º H da Escola Sá Couto com a atividade denominada sobrevivência (escutismo).
No âmbito das atividades deste projeto, a DEJ tem acompanhado e apoiado o projeto através de reuniões de trabalho e observação das atividades na sala de aula.

COLABORAÇÃO DA DEJ NO DIA MUNDIAL DA
HIPERTENSÃO
No dia 17 de maio assinalou-se o Dia Mundial da Hipertensão
em Espinho, através de várias atividades que se realizaram no
Parque João de Deus. Neste âmbito, a organização do evento
e a DASI promoveram um concurso de desenho com o tema
“Estilo de vida saudável – Menos sal mais vida – Conheça a sua
Pressão Arterial “com o objetivo de sensibilizar as crianças e
jovens, bem como as famílias, para o problema da Hipertensão.
A DEJ colaborou com a iniciativa convidando à participação das
escolas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, tendo os alunos elaborado cerca de 100 desenhos que estiveram expostos
durante todo o dia.

SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
A Divisão de Educação e Juventude continuou a trabalhar no
processo para certificação de qualidade.
Neste sentido, no período em análise, foi produzida diversa documentação no âmbito da implementação deste sistema.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
O Município de Espinho levou a cabo as comemorações do Dia
Mundial da Criança para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo no
dia 31 de maio.
Muita música, jogos, coreografias e brincadeiras nos insufláveis, sob o controlo de técnicos especializados e dos respetivos
professores acompanhantes, entre outras atividades fizeram
as delícias de milhares de crianças, durante todo o dia, na Praça
Dr. José de Oliveira Salvador e no Parque João de Deus.
Estas comemorações contaram com a presença de 1.516 alunos, professores, coordenadores das escolas, elementos das direções dos agrupamentos de escolas e funcionários da Divisão
de Educação e Juventude.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA
E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA | ANO LETIVO 2018/2019
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o
município de Espinho promoveu para a interrupção letiva da
Páscoa, de 8 a 18 de abril, um plano de atividades para todas
as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo das escolas públicas do
concelho.
Inscreveram-se neste serviço 188 crianças do pré-escolar
(AAAF) e 267 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 - 2018/2019
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Escola Básica de Paramos
Alunos Pré-escolar: 10
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 30
Escola Básica de Espinho 2
Alunos Pré-escolar: 60
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 96
Escola Básica de Silvalde
Alunos Pré-escolar: 20
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 14
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Escola Básica de Anta
Alunos Pré-escolar: 28
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 39
Escola Básica de Espinho 3
Alunos Pré-escolar: 52
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 74
Escola Básica de Guetim
Alunos Pré-escolar: 12
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 14
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N.º ALUNOS INSCRITOS
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo
2018/2019 | diariamente
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 199
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 557
Refeições Servidas: 663
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 294
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 278
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 539
Refeições Servidas: 695
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 250

COLETIVIDADES E
EVENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESPINHO VIVE A SEMANA SANTA
Uma vez mais a Câmara Municipal de Espinho em conjunto com
as paróquias de Espinho, Anta e Guetim, celebrou a Semana
Santa que decorreu de 14 a 19 de abril 2019.
Esta tradição local que se enquadra num período histórico, integrou no seu programa geral atos culturais e religiosos, com
recriações de outros tempos, como o “Mercado de Jerusalém”,
“Domingo de Ramos”, Última Ceia”, “Getsémani e julgamento
de Jesus no Sinédrio” e a “Via Sacra”, proporcionando a todos
os visitantes e locais a vivência de momentos solenes e emocionantes.
Este ano o “Mercado de Jerusalém” foi um dos pontos altos da
programação. Decorreram ao longo do dia diversas Animações
Itinerantes, Recriações dos Ofícios vividos noutras épocas,
Ateliers/workshops de tecelagem e couro, uma Taberna recriada à época, dando a oportunidade a todos que nos visitaram a
partilha e vivência de experiências únicas viajando no tempo.
No dia 17 de abril, pelas 21h30, realizou-se na Igreja Matriz
de Espinho, o tradicional Concerto de Páscoa com a Orquestra
Clássica de Espinho, tendo sido apresentado um programa marcante que para além da abertura com “A Grande Páscoa Russa”
de Rimsky-korsakov se destacou a apresentação das “Três Pequenas Liturgias da Presença Divina”, uma obra emblemática e
etérea de Olivier Messiaen, composta em 1944.

COMEMORAÇÕES DO DIA DA BRIGADA DE
INTERVENÇÃO E DO REGIMENTO DE
ENGENHARIA Nº3
Nos dias 12 e 13 de abril foi assinalado em Espinho as comemorações do Dia da Brigada de Intervenção e do Regimento de
Engenharia Nº 3.
Durante estes dias decorreram diversas Atividades Militares
Complementares na Rua 2, onde a população civil teve oportunidade de experimentar algumas das capacidades da BrigInt.
No dia 12 de abril, realizou-se o Concerto com a Banda do Exército – Delegação do Porto, no Auditório da Academia de Música
de Espinho.
No dia 13 de abril, na Av.ª Maia Brenha, pelas 11h00, teve início a Cerimónia Militar, cerimónia inédita em Espinho, com um
extenso programa, destacando-se a entrega dos Estandartes
Nacionais (EN) à 9CN/OIR e da 3FND/QRF/RSM. Esta cerimónia
foi presidida pelo Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército e Comandante das Forças Terrestres Tenente-General Guerra Pereira e contou ainda com a presença do Presidente da Câmara,
Joaquim Moreira, entre outras entidades militares e civis, bem
como familiares e amigos dos militares do 9CN/OIR e da 3FND/
QRF/RSM, que se quiseram associar a este evento.
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PLANEAMENTO E
PROJETOS
ESTRATÉGICOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DELIMITAÇÃO DE 10 NOVAS ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU)
Foram publicadas em Diário da Republica, 2.ª série – n.º 26, em
6 de fevereiro através de Aviso n.º 20827 2019 a Delimitação
de 10 novas Áreas de Reabilitação Urbana no Concelho: ARU
do Núcleo Central da Cidade; ARU da Foz de Silvalde; ARU da
Rua 19 – Nascente; ARU da Zona Industrial; ARU da Igreja de
Anta e da Capela de Ramos; ARU do Lugar dos Altos Ceus; ARU
dos Largos de S. Estevão e S. Vicente; ARU da Igreja de Silvalde
e das Capelas da N. Sra. Boa Nova e do N. Sr. Calvário; ARU do
Lugar da N. Sra. da Guia e a ARU da Rua Padre Sá.
Agendamento e realização de atendimentos semanais, para
prestar esclarecimentos sobre os procedimentos previstos no
Regime Jurídico de Reabilitação Urbana(RJRU), relativo a Áreas
de Reabilitação Urbana e a edifícios e frações com mais de 30
anos.
Análise, informação e emissão de documentos (certidões de lo-
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calização / vistorias para verificação do estado de conservação
de edifícios / pareceres de enquadramento – IFRRU/ notificações e ofícios) relativos aos pedidos apresentados;
Implementação dos 10 novos procedimentos das ARU´s delimitadas, com a colaboração da DGAFT;

PROJETOS METROPOLITANOS
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A DPPE integra o grupo de trabalho do “SIG Metropolitano da
AMP” que tem como objetivos: (i) capacitar a AMP e os Municípios que a constituem terem informação interoperável, de
forma a permitir a interligação com o “SIG Metropolitano da
AMP” seguindo a diretiva INSPIRE, para que seja possível a articulação e o desenvolvimento de projetos intermunicipais com
forte impacto territorial; (ii) dotar a AMP e os municípios que a
integram de um sistema de ortofotomapas homologados, de
forma a constituir um sistema intermunicipal; (iii) criar um sistema piloto ao nível intermunicipal, usando os ortofotomapas
e a informação temática disponibilizada de forma normalizada,
com recurso a interoperabilidade e em tempo real por cada um
dos Municípios. Foi assinado o Protocolo entre a Área Metropolitana do Porto e o Municipio de Espinho no dia 28 de abril.
A Câmara com esta integração tem acesso a uma melhoria
ao nível dos equipamentos e do software informático, assim
como, adquiriu gratuitamente em 17 de maio os ortofotomapas disponibilizados pela Direção Geral de Território, à escala
1/10.000, do ano 2018.

PROJETOS EUROPEUS
Foi concluído o projeto europeu da rede URBACT “INT-HERIT
– Cultural Heritage em Espinho” e durante este período foram
realizadas documentos em colaboração com a DGAFT e ainda
as duas reuniões finais com o ULG (Urban Local Group).

PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS
INTER-DIVISÕES
Projeto de paisagismo para as Rotundas previstas no Projeto
da Rua 33(DPPE/DOM)
A DPPE realizou a ficha de identificação tipo dos imoveis pertencentes à Câmara Municipal. Este trabalho incorpora a consulta de processos em arquivo, digitalização, georreferenciação, trabalho de campo e levantamento fotográfico atualizado.
Tem obtido a colaboração do sector do património da DGAFT.
(DPPE/DGAFT/DASIS);
Estudo e avaliação de risco das árvores existentes no núcleo
central da cidade; Apoio nos trabalhos inerentes ao plano de
contingência da Bactéria Xylella fastidiosa; Criação e fornecimento de plantas diversas de estatística relativas ao contrato
que a DSBA está a agilizar com a SUMA (DPPE/DSBA);
Estudos e projetos da estrutura viária prevista no Plano Diretor
Municipal; A Comissão Técnica de Vistoria realiza vistorias a
imoveis localizados em ARU ou fora das ARU´s com mais de 30
anos, e integra técnicos (arquitetos e engenheiros) da Divisão
de Planeamento e Projetos Estratégicos, da Divisão de Obras

Municipais e da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos
(DPPE/DOM/DOPL);
A DPPE participa e tem representação na Comissão de Toponímia e de Limites Administrativos(DPPE/DOPL/DC)
O Gabinete de Apoio à Regularização das Construções Ilegais
(GARCI), desde a sua criação efetuou cerca de 345 atendimentos (DPPE/DOPL). A DPPE realiza o registo de todos pedidos de
legalização no SIG e integra a comissão de avaliação dos arranjos exteriores a realizar nestas operações urbanisticas(DPPE/
DOPL/DOM);
Efetua apoio e pareceres a procedimentos de operações urbanísticas que decorrem na Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos (DPPE/DOPL);
Procede à atualização e apoio sistemático nas bases de dados
existentes no Sistema de Informação Geográfica junto dos interlocutores de cada unidade orgânica – 1.º fase (DPPE/DOPL/
DGAFT/DSBA/DOM);

OUTROS PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS
Elaboração e comunicação do artigo “A importância de requalificação da Lagoa de Paramos para o Município de Espinho”,
para publicação, no âmbito da Conferência Geonatura “Destinos de Natureza e Estilos de Vida Saudáveis” promovida pelo
Arouca Geopark, onde a DPPE marcou presença num painel;
- Análise e construção de procedimento de alteração dos limites Carta Administrativa Oficial de Portugal – Direção Geral do
Território;
- Realização do procedimento de correção material do Plano de
Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho previsto no
artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial (RJIGT), que inclui a preparação da informação (escrita e vetorial) do Plano para publicação e depósito na plataforma SSAIGT (DGT e INCM).
- Elaboração do Estudo das áreas do Domínio Público Ferroviário (DPF) dos terrenos da Linha do Norte, onde se incluiu a recolha, georreferenciação e produção de mapa temático.
- Conclusão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI) que foi remetido à Comissão Municipal para
parecer prévio.
- Estudo para a Av. Maia Brenha, incluindo rede viária e espaços
verdes inerentes.
Encontra-se em curso o Plano de Arborização da Cidade – levantamento, diagnóstico e proposta;
- Atendimentos e apoio a empresários, investidores e munícipes, onde são realizados todos os elementos necessários ao
auxílio destes requerentes;
- Preparação e atualização dos documentos referentes ao processo PG06 com vista à auditoria interna a realizar durante o
próximo mês de junho – processo SGQ

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)
Loteamentos: Elaboração dos extratos de loteamentos solicitados pelos requerentes para o loteamento 50/77; Atualização
da informação referente aos loteamentos nas bases de dados
espaciais do SIG;
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11 ARU´s: Tratamento e georreferenciação na cartografia e
na base de dados dos edifícios, no SIG, da informação disponibilizada nas tabelas das licenças de construção e de utilização
enviadas pela DOPL à DPPE;
Propriedades Horizontais: foi iniciado o levantamento dos
processos de licenciamento que integram propriedades horizontais (desde 2019 a 1995) que inclui a sua digitalização,
georreferenciação e inserção na base de dados do SIG;
Cadastro: inserção e georreferenciação da informação cadastral enviada pela DGAFT – Património;

DGAFT; Manutenção e atualização da base de dados de edifícios, do cadastro e dos loteamentos.

OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Georreferenciação: dos processos com licenças de construção e de utilização emitidas para atualização da cartografia
utilizando as telas finais disponibilizadas; De dados da tabela
com os locais de consumo, sem contrato de fornecimento de
eletricidade com comercializador entre 12 meses e 120 meses
enviada pela EDP – Distribuição para o estudo de identificação
dos edifícios devolutos em espinho; De imagens relacionadas
com loteamentos e processos de edificação;
Recolha e compilação de informação para produção de
mapas temáticos: Compilação de informação cadastral e patrimonial para as Infraestruturas de Portugal, SA; Adaptação/
correção material do Plano de Pormenor do Estádio Sporting
Clube de Espinho nas plantas de implantação (uso e cedências), cadastral, transformação fundiária, cedências, espaço
publico, usos e materiais, usos existentes e propostos, sistema
de execução, unidades de execução à cartografia vetorial de
2011 para o cálculo de áreas de construção e para a elaboração
da planta de pisos e funções;
Servidor: Manutenção da informação – atualização; Elaboração de backups da informação alojada no servidor;
Websig: Atualização da informação referente ao Domínio Público Ferroviário (IP); Elaboração de mapa web com informação
da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP)Elaboração
do mapa de consulta via web com informação dos edifícios
devolutos na ARULCE; Elaboração do mapa individual com informação cruzada do POC, RPDME – PO e RPDME-PC; Elaboração de mapa web com informação da DOM (PIP); Elaboração
de mapa web com informação relativa a dados do Ambiente
(DSBA); Elaboração de mapa web com informação das licenças de utilização e construção emitidas; Elaboração de mapa
web com informação das áreas do Domínio Publico Ferroviário
(DPF);

No periodo em análise e no âmbito das suas competências,
destacam-se as seguintes atividades:
BALCÃO DO EMPREENDEDOR:
Licenciamento Zero
Estabelecimento: 10
Rest. E Beb. Não Sedentário: 3
Ocupação da via pública: 22
Alojamento Local: 9
REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 58
PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 59
PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 105
REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 247
DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 231
N. DE OFÍCIOS: 392
Atendimentos: 42
Obras Particulares: 350
N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 48
AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 76

QGis: Apoio SIG na elaboração do estudo da Lomba em paramos – Planta de loteamento com áreas e infraestruturas; Conversão à DOM para cálculo de custos das infraestruturas; Apoio
à DSBA nos projetos QGis (ambiente e rede municipais);
Outras ações do SIG: Apoio técnico ao AME, DOPL, DSBA e
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47

- Presença na apresentação oficial do evento “Espinho Surf
Destination”, na Praia da Baía;

Arte de Espinho”, que decorreu no FACE- Fórum de Arte e
Cultura de Espinho;

- Presença na “Apresentação do Cheque Bebé”, no salão
nobre da Câmara Municipal de Espinho;

- Presença na visita ao Centro de Coworking “experimentar
Espinho” na antiga escola de Silvalde, na Marinha;

- Presença no “Concerto Banda do Exército“, na Academia de
Música de Espinho;

- Presença na visita à “Estação Arqueológica do Castro de
Ovil“, no Lugar do Monte, em Paramos;

- Presença nas comemorações no “Dia Unidade e da Brigada”,
realizadas na Piscina Solário Atlântico;

- Presença no “Pensar a escrita... com Isabel Rio Novo”, na
Biblioteca Municipal de Espinho José Marmelo e Silva;

- Presença no “Almoço comemorativo no Dia da Unidade”, no
Regimento Engenharia em Paramos;

- Presença na missa do “47º aniversário dos Magos” na Igreja
de Anta e romagem ao cemitério a Anta,

- Presença na recriação cénica “Mercado de Jerusalém”, no
âmbito do evento “Espinho Vive Semana Santa”, realizada no
Largo da Câmara Municipal de Espinho;

- Presença no “20º Aniversário da Casa do Porto de Espinho”,
no Centro Luso Venezolano;

- Presença na “Última Ceia”, no âmbito do evento “Espinho
Vive Semana Santa”, que decorreu no Centro Multimeios de
Espinho;

- Presença nas “IV Jornadas da Rede de Bibliotecas de
Espinho”, no Centro Multimeios de Espinho;
- Presença na “Apresentação do Projeto Voahr e Protocolo de
Cooperação” na Câmara Municipal de Espinho;

- Presença no “Concerto de Páscoa”, no âmbito do evento
“Espinho Vive Semana Santa”, realizado na Igreja Matriz de
Espinho;

- Presença nas comemorações do 130º aniversário da Junta
de Freguesia de Espinho, no “Hastear da Bandeira” e na
inauguração da exposição “A ponte é uma passagem”;

- Presença na “Representação da Via Sacra”, no âmbito do
evento “Espinho Vive Semana Santa”, que decorreu no Largo
da Câmara, Ruas da Cidade e Igreja Matriz de Espinho;

- Presença na “Romagem ao Cemitério”, no âmbito das
comemorações do aniversário da Freguesia de Espinho;

- Presença na visita à “Estação Arqueológica do Castro de
Ovil”, no Lugar do Monte em Paramos;
- Presença na “Via Sacra”, no âmbito do evento “Espinho Vive
Semana Santa”, que decorreu no Largo da Câmara;
- Presença no hastear da bandeira e na sessão solene
comemorativa do “Dia da Liberdade”, na Junta de Freguesia
de Espinho e na Câmara Municipal de Espinho;
- Presença na “Inauguração da 5.ª Bienal Internacional de

- Presença no “Momento Musical - Comemorações Freguesia
de Espinho“, no auditório da Junta Freguesia de Espinho;
- Presença no evento “ACP Conversas na Bolsa”, que decorreu
no Palácio da Bolsa, no Porto.

REPRESENTAÇÕES
- Representação na “XI Sessão Cultural” do FCAPE-Federação
Concelhia das Associações, realizada no Auditório Academia
de Espinho.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 | Junho de 2019

ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Representação na “AFA - Cerimónia 95 anos”, no Estádio
Municipal de Aveiro;

- Representação no “Passeio e caminhada do Dia da Mãe”, na
esplanada Maia e Brenha;

- Representação na receção oficial do Surf Pro Espinho 2019,
na Praia da Baía;

- Representação no “Verdegar” - Espetáculo do Rancho de
Silvalde, no Centro Multimeios de Espinho;

- Representação na “- Dia do Combatente – Liga dos
Combatentes de Espinho”, no Largo dos Combatentes;

- Representação na Conferência “Agenda 2030: Uma agenda de inovação na gestão pública”, na Fundação Calouste
Gulbenkian;

- Representação na “Apresentação do Projeto de
Requalificação da EB Espinho 2”, no Centro Multimeios de
Espinho;
- Representação nas “Comemorações 60 anos da RTP” e
“Apresentação do livro”, na Academia Monte da Virgem;
- Representação no “Programa Bandeira Azul” na atividade
limpeza de resíduos, na Praia da Baía;
- Representação no evento “Pensar a Escrita com… João Reis”,
realizado na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva;
- Representação no “Concerto em Tempo de Páscoa”, do
Orfeão de Espinho, que decorreu no Auditório do Casino de
Espinho;
- Representação na “Procissão do Domingo de Ramos”, no
âmbito do evento “Espinho Vive Semana Santa”, que iniciou
em Anta e terminou em Espinho;

- Representação na missa e romagem ao cemitério da
ASDVA- Associação Social e Desenvolvimento da Vila de Anta;
- Representação na entrega de prémios “Espinho Ténis Jovem”,
que decorreu em Paços de Brandão;
- Representação no “1º Encontro Distrital do Programa
Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas“ realizado
no Centro Multimeios de Espinho;
- Representação na “Tarde de Convívio do Centro Sénior Comemorações Freguesia de Espinho”, na Junta Freguesia de
Espinho;
- Representação na “Missa Solene - Comemorações Freguesia
de Espinho”, na Igreja Matriz de Espinho;
- Representação no passeio do CCD à “Ecovia do Vez”, em
Arcos de Valdevez;

- Representação no workshop “Uma Linguagem Promotora
da Igualdade”, que decorreu na Câmara Municipal de Espinho;

- Representação na entrega de troféus da “2.ª Liga Beatriz dos
Panos -AFPCE“, que decorreu no Complexo da Seara, em Anta;

- Representação no evento “Adormecer no Museu”, no
FACE-Fórum de Arte e Cultura de Espinho;

- Representação no “5.º Baile Sénior 2019”, no Salão Nobre da
Piscina;

- Representação na “Entrega de Prémios Tigre Cup VIII do SC
Espinho”, no campo de formação, de Silvalde;

- Representação na “Assinatura de contrato - Parque
Fotovoltaico”, na LIPOR;

- Representação no “DEMODAY AMPLIFICA”, na Fábrica de
Santo Tirso;

- Representação no “Projeto Int-Herit”, no B Social Club, em
Espinho;

- Representação nas comemorações do 39º aniversário do
Desportivo Regresso;

- Representação na “Conferência Viver (Em Família) e Educar
com Mindfulness”, que decorreu na Junta Freguesia de
Espinho;

- Representação no “XVII Torneio Cidade de Espinho Cadetes“, que decorreu na Piscina Municipal de Espinho;
- Representação na “Exposição Arte em Liberdade“, patente
na Junta de Freguesia de Silvalde;

- Representação no “Concerto Solidário da Banda de São Tiago
de Silvalde“, no Casino de Espinho.

- Representação na “Taça José Pinheiro” – ADFA, em
Cassufas;
- Representação no “180º Aniversário da Banda de Espinho”,
realizada no Auditório do Casino de Espinho;
- Representação no “4.º Baile Sénior 2019”, no Salão Nobre
da Piscina Solário Atlântico;
- Representação na “Cerimónia de Ampliação da sede da Liga
dos Amigos do Hospital de Gaia”, no Centro Hospitalar de
Gaia;
- Representação na “XIII Feira das Profissões”, organizada
pelo Centro Social de Paramos, que decorreu no
Centro Multimeios de Espinho;
- Representação na atividade “Do Rio ao Mar sem Lixo”, no
âmbito do Programa Bandeira Azul 2019, na Praia da Baía;
- Representação na inauguração da exposição “CriArte”,
realizado no FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho;
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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
12-09-1997.
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A.
Valor: €=285.050,85

Foi proferida sentença da 1ª instância que julgou a acção totalmente improcedente e absolveu o Município de Espinho do
pedido, que consistia no pedido de anulação do despacho do
Sr. Vice-Presidente da Câmara, de 08/10/2004, que ordenou
a demolição da construção erigida (em processo de construção com nº alvará nº 91/02) por desrespeito do projecto e dos
limites do terreno do requerente.
Decorrido o prazo de recurso, que não foi apresentado, a decisão transitou em julgado.
Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Como informado a Ré FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A. foi condenada, por sentença do Tribunal Administrativo de 1ª instância, a pagar uma indemnização contratual ao Município de
Espinho, a ser determinada em execução de sentença
A Ré apresentou recurso jurisdicional que foi remetido ao Tribunal Central Administrativo Norte, com a contra-alegações
do Município de Espinho.
O processo aguarda a prolação do acórdão.
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

PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda
prolação da sentença.
PROCESSO N.º 755/11.7BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Continua a aguardar a prolação da sentença.
PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
Encontra-se agendada para o dia 06/06/2019, pelas 9h30
a realização de exame médico legal, na pessoa do autor, na

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 | Junho de 2019

PROCESSOS JUDICIAS

especialidade de avaliação de dano corporal, a realizar na Unidade Funcional de Clínica Forense da Delegação do Norte do
INMLCF, I.P.
PROCESSO Nº 1022/14.0BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda
prolação da sentença.
PROCESSO N.º 924/14.8BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
A Autora requereu a redução do pedido. Realizou-se a audiência prévia e foi proferido despacho a deferir a aludida redução
e a fixar o objecto do litigio. Aguarda-se a prolação de despacho saneador-sentença, uma vez que o objecto do litígio
contende, no essencial, com matéria de direito.
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;
Foi proferido despacho saneador, que fixou o valor da causa
e no qual não se procedeu à seleção da matéria de facto controvertida, dado que os factos relevantes para a decisão da
causa são objecto de prova documental que já se encontra
nos autos. Foram, as partes, notificas para, querendo, apresentarem alegações escritas. O Município apresentou as suas
alegações escritas, reiterando o alegado nos articulados anteriores e, pugnando pela improcedência da ação.
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;
Aberta a audiência prévia, por decisão da Mma. Juiz, determinou-se a suspensão da instância.
PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
Os juízes da Secção do Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Norte proferiram acórdão, negando
provimento ao recurso jurisdicional interposto pelo autor/requerente, mantendo-se a decisão recorrida.
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 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas,
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Município ainda não foi notificado do aperfeiçoamento do articulado da autora.
PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho.
A Autora apresentou réplica (quanto à matéria das exceções deduzidas pelo Muncípio de Espinho) e
requereu, na mesma peça processual, a intervenção provocada
dos seus irmãos e da sua mãe, porquanto estoutros são comproprietários do prédio afetado pelo ato administrativo que se
coloca em crise nos presentes autos.
PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho.
O Município, citado para o efeito, apresentou a sua contestação.
Aguarda ulterior tramitação processual.
PROCESSO N.º 806/18.4BEAVR;
Autor: Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração
Local – STAL;
Réu: Município de Espinho.
O Município foi notificado da apresentação da réplica do Autor.
PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho.
O Município foi citado para contestar a ação administrativa proposta pelo Autor, o que fez no prazo legalmente admissível para
o efeito. Com a contestação juntou o processo administrativo
instrutor. Aguardam-se os ulteriores termos processuais.
PROCESSO N.º 399/19.5BEAVR;
Autor: R.U.C.E. . Requalificação Urbana, Construção e Eng. Lda.,
Réu: Município de Espinho
O Município foi citado para contestar a ação administrativa de
contencioso pré-contratual proposta pelo Autor, o que fez no
prazo legalmente admissível para o efeito. Com a contestação
juntou o processo administrativo instrutor. Aguardam-se os ulteriores termos processuais.

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.
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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.
PROCESSO N.º 549/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Aveiro
Inquérito
O Município de Espinho, na qualidade de assistente, deduziu
acusação particular.
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PROCESSO N.º 624/17.7T9ESP
Foi proferida sentença a condenar o arguido, como autor material, de um crime de dano, na pena de 120 dias de prisão,
substituída por igual tempo de multa, à taxa diária de €6,00.
O demandado/arguido foi condenado a pagar ao demandante
Município de Espinho, a título de indemnização por danos
patrimoniais, a quantia de €389,85, acrescida de juros de
mora, à taxa legal, desde a data da notificação do pedido de
indemnização civil até efetivo e integral pagamento.
O arguido requereu a conversão da pena de multa em trabalho a favor da comunidade, o que foi deferido. Aguarda-se o
início da prestação do referido trabalho.
PROCESSO N.º 177/17.6T9ESP
O Município foi notificado da procedência da acusação deduzida pelo Ministério Público, condenando o arguido pela prática, como autor material, de três crimes de ameaça agravada,
substituindo a pena de prisão aplicada por 160 dias de multa
à taxa diária de 6,00€ (seis euros), perfazendo um total de
960,00€ (novecentos e sessenta euros) e condenando o
arguido nas custas do processo.
Proc. 1006/18.0PAESP
Arguida: Maria da Glória Rodrigues – Funcionária do Município
O processo está em fase de inquérito, encontrando-se a
aguardar despacho de acusação ou arquivamento.

PROCEDIMENTOS/ PROCESSOS 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.
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 8 de abril de 2019
HORA: 10h00 horas
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira
VOGAIS EFETIVOS:
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus
- José Fernando da Silva Moreira
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves
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VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Consultoria no âmbito da
Sustentabilidade e Descarbonização das Atividades da LIPOR – Processo nº
35097.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Exceção da
Decisão de Contratar ao abrigo do nº 4 e nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31
de dezembro.

3.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Granulação Complementar de
Composto Produzido na Central de Valorização Orgânica – Processo nº 35129.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.
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4.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços para a Elaboração do Estudo de
Viabilidade Económica para o Aproveitamento do Calor Residual da Central de
Valorização Energética para Fornecimento a Complexo de Estufas Agrícolas a
Instalar na Periferia – Processo nº 35193.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Exceção da
Decisão de Contratar ao abrigo do nº 4 e nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31
de dezembro.

5.

Ajuste Direto para o Serviço de Consultoria em Design e Desenvolvimento de
Produto – Banco FEUP – Processo nº 35186.
Informação de Abertura de Procedimento ao Abrigo do nº 5 do Artº 63 da Lei nº
71/2018, de 31 de dezembro.

6.

Ajuste Direto para o Aluguer de Insuflável com Monitor de Acompanhamento
para o Dia Mundial da Criança e Aluguer de Canhão de Espuma com Monitor de
Acompanhamento para a Festa da Espuma inserida no Parque Dance 9 Processo nº 35165.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

7.

Associação Portuguesa da Indústria dos Plásticos.
Proposta para Associado.

8.

Acordo Relativo à Construção de uma Unidade de Destroçamento de Resíduos
Volumosos (Monstros), na Central de Valorização Energética.
Proposta.

9.

Protocolo com a Paróquia de Valongo – Processo nº 35055.

10.

Apoio à Expoval 2019 – Processo nº 35203.

11.

Protocolo de Colaboração entre a LIPOR e a UPTEC para a Organização da
Competição ClimateLaunchpad 2019 – Processo nº 35202.

12.

Participação da LIPOR no Hortíssima 2019 – Processo nº 35205.

13.

Projeto D-NOSES. Ponto de Situação.

14.

Processo Disciplinar ao Colaborador Ricardo António Ferreira Cunha.
Relatório Final.

15.

Caminhada Solidária – Solicitação de Apoio.
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16.

197ª Situação da Exploração da LIPOR II – faturação da Veolia Energy
International – Sucursal em Portugal.

17.

198ª Situação da Exploração da LIPOR II – faturação da Veolia Energy
International – Sucursal em Portugal.

18.

Grupo da Prevenção – Relatório de Atividade de 2018.

19.

Grupo da Prevenção – Plano Anual de Atividade no âmbito da Prevenção de
Resíduos para 2019.

20.

Apreciação de Expediente Diverso

20.1. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
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Baguim do Monte, 3 de abril de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)

2019Conv12/CC
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 15 de abril de 2019
HORA: 10h00 horas
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira
VOGAIS EFETIVOS:
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus
- José Fernando da Silva Moreira
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves
VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis.

3.

Declaração de Responsabilidade.
Prestação de Contas Individuais no ano de 2018.

4.

Ajuste Direto para a Conversão de 2 Caixas da Estação de Transferência para
Caixas Abertas de 30 m3 – Processo nº 35188.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.
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5.

Relatório de Sustentabilidade da LIPOR relativo ao ano 2018.

6.

Revisão do Código de Ética da LIPOR.
Proposta.

7.

Ciclo de Conferências Universidade do Porto/LIPOR.
Urbanidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

8.

Protocolo com o CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria
Metalúrgica e Metalomecânica.
Proposta.

9.

Apresentação dos Projetos de IDI da LIPOR.
Visita à casa do Jardim.

10.

Apreciação de Expediente Diverso

10.1. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 11 de abril de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 20 de maio de 2019
HORA: 09h00 horas
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira
VOGAIS EFETIVOS:
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus
- José Fernando da Silva Moreira
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves
VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Avaliação das Propostas para a Realização da Campanha de Comunicação para a
Reciclagem.
Ponto de Situação.

3.

Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019.
Proposta nº 3.

4.

Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o Ano de 2019.
Proposta nº 1.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 | Junho de 2019

58

ORDENS DE TRABALHO

5.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de
Transporte de Resíduos e Operação, Manutenção e Vigilância da Estação de
Transferência da Póvoa de Varzim.
Não adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar – Processo nº 35078/2019.

6.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de
manutenção de Espaços Verdes da LIPOR.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 34896/2019.

7.

Concurso Público para a Empreitada de Requalificação do Ecocentro da Varziela,
Sistema de Transferência de Resíduos da Recolha Seletiva de Embalagens, papelCartão e Vidro.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35077/2019.

8.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a aquisição e
Desenvolvimento de um Software de Sistema de Gestão para a Administração
Local.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 34959/2019.

9.

Concurso Público Internacional para o Fornecimento e Instalação de
equipamentos em Nove Ecocentros da Área de Influência da LIPOR.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35300/2018.

10.

Concurso Público para o Fornecimento de Equipamentos Móveis de Apoio às
Operações de Reciclagem Multimaterial.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35298/2019.

11.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria para o
RGPD ao Abrigo do Acordo-Quadro da Central de Compras da LIPOR – Processo
nº 35006.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

12.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Renovação, Conversão em
Plataforma Responsiva e Elaboração do Portal Web LIPOR e Respetivo Backoffice
e Alojamento em Servidor Externo – Processo nº 35234.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

13.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços para a Elaboração de Projetos da
Cobertura na Plataforma e Edifício de Triagem na Plataforma de Verdes na LIPOR
I – Processo nº 35259.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 e
do nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.
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14.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Tratamento e Análise de Dados
– Processo nº 35255.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 e
do nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

15.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de manutenção Preventiva e
Curativa de Instalações Elétricas e Respetivo Fornecimento de
Material/Consumíveis – Processo nº 35275.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Exceção da decisão
de Contratar ao Abrigo do nº 4 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

16.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Manutenção de Três Plataformas
Verticais de Elevação de Pessoas – Processo nº 35284.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

17.

Ajuste Direto para o Aluguer de Stand na Feira Agrícola de Santarém – Processo
nº 35290.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

18.

Ajuste Direto para a Desinfestação de Carraças no parque Aventura – Processo
nº 35291.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

19.

Ajuste Direto para a Consultadoria Científica no Apoio a Validação Estatística dos
Projetos de Redução e Reutilização de Biorresíduos para o Observatório de
Resíduos LIPOR – Processo nº 35258.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

20.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Promoção Comercial de Produtos
do Setor Agrícola – Processo nº 35271.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Exceção da decisão
de Contratar ao Abrigo do nº 4 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

21.

Pedido de Apoio – Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica
Portuguesa (ESBUC).

22.

Protocolo com o Oceanário de Lisboa, SA.
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23.

Pedidos de Apoio.

24.

Exposição de Produtos Produzidos no Âmbito do Projeto Upcycling LIPOR (nas
Instalações da LIPOR).
Pedido de Autorização.

25.

Apreciação de Expediente Diverso

25.1. LIPOR II – Relatório da Fiscalização – Ambirumo – abril de 2019
25.2. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
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Baguim do Monte, 16 de maio de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 27 de maio de 2019
HORA: 10h00 horas
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira
VOGAIS EFETIVOS:
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus
- José Fernando da Silva Moreira
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves
VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Concurso Público para a Reformulação e Manutenção do Sistema de AVAC do
Edifício Administrativo da LIPOR.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35283/2019.

3.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de
transporte de Resíduos e Operação, manutenção e Vigilância da estação de
Transferência e Ecocentro da Póvoa de Varzim.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35316/2019.
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4.

Concurso Público para o Aluguer Operacional de Equipamento de Cópia,
Impressão e Digitalização.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35336/2019.

5.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Vigilância no Ecocentro e Estação
de Transferência na Póvoa de Varzim – Processo nº 35331.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

6.

Pedido de Apoio – Estrelas e Silveirinhos – 20ª Edição do Festival Gasómetro
2019 – Processo nº 35330.

7.

Pedido de Apoio – BCSD Portugal – Processo nº 35332.

8.

Pedido de Apoio – Agrupamento de Escolas da Maia – Processo nº 35334.

9.

Protocolo com o IRL – Independent Resource Location, Lda.
Proposta.

10.

Protocolo com o “Meu Lugar no Mundo” – Associação sem fins Lucrativos.
Proposta.

11.

Protocolo LIPOR/Novo Colégio de Valongo.
Proposta.

12.

Pedido de Aposentação da Colaboradora Elza Moreira Maia.

13.

200ª Situação da Exploração da LIPOR – Faturação da Veolia Energy International
– Sucursal em Portugal.

14.

Apreciação de Expediente Diverso

14.1. Media Report – abril 2019.
14.2. Ata nº 31 da Reunião da Exploração do Aterro Sanitário da Maia.
14.3. LIPOR II – Relatório Síntese – Port’Ambiente – abril de 2019
14.4. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 23 de maio de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)
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Exmo. Senhor
Vogal do Conselho de Administração da Energaia –
Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do
Porto
Dr. Vicente Pinto
São Félix da Marinha, 03 de abril de 2019

Ref.ª: CE2019/25
Assunto: Convocatória para reunião de Conselho de Administração da Energaia
Exmo. Senhor Dr. Vicente Pinto,
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A Energaia – Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto vem pelo presente convocar V.ª
Ex.ª para reunião de Conselho de Administração a realizar no dia 03 de abril de 2019, pelas 10 horas, nas
instalações da Agência, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1

Ponto de situação das atividades da Agência.

Ponto 2

Aprovação para a Delegação de competências do Administrador-Delegado.

Ponto 3

Aprovação para a inscrição do colaborador Sérgio Gandarela no exame PQ-1 (perito
qualificado nível 1), ministrada pela ADENE – Agência para a Energia.

Ponto 4

Eleição dos Órgãos Sociais da Agência.

Ponto 5

Aprovação para inscrição do colaborador João Encarnação na atividade :Sistemas de
Informação Geográfica –Iniciação ao QGIS.

Ponto 6

Aprovação do relatório de contas.

Ponto 7

Autorização de participação no programa Interreg V SUDOE com o projeto ENERCIVIS

Ponto 8

Aprovação do orçamento do projeto ENERCIVIS.

Ponto 9

Organização do encontro nacional das Agências de Energia.

Ponto 10

Proposta de contratação de novo colaborador para a Energaia.

Ponto 11

Aprovação para a Participação do Eng. João Encarnação no projeto mPower Enchange.

Ponto 12

Outros Assuntos.
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Mais se informamos que segue em anexo à presente convocatória, os documentos sujeitos a análise.
Com os meus melhores cumprimentos,
O Presidente do Conselho de Administração

Joaquim Borges Gouveia
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SESSÃO N.º 3
JUNHO 2019
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE ABRIL A
31 DE MAIO DE 2019

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

InformaçãoPresidente

