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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2019

Caras e caros vogais,

Saúdo o regresso de todos vós para um novo ciclo de trabalho 

autárquico no Município de Espinho, após o período anual de 

férias, de lazer e de convívio que o Verão propicia.

Deixo-vos algumas notas sobre o que de mais relevante mar-

cou a vida da nossa cidade e do nosso município nestes últi-

mos meses.

O mês de Junho começou com o AMB Voleibol Cup, um evento 

anual que a Academia Maia-Brenha promove com o apoio do 

Município de Espinho e que contou pela primeira vez com 700 

participantes no Torneio dos Masters.

São milhares de jovens oriundos de vários países que ocupam 

a cidade e os seus equipamentos desportivos com uma verda-

deira festa do Voleibol.

Em Julho, a Praia da Baía foi mais uma vez palco de outro gran-

de evento da modalidade. Ali decorreu ao longo de uma se-

mana o Espinho Open com jogos a contar para o Campeonato 

Mundial, numa organização conjunta da Federação Portugue-

sa de Voleibol e da Câmara Municipal de Espinho.

O calendário de eventos de Verão incluiu um grande concerto 

sinfónico na Praça do Município a encerrar o FIME, Festival In-

ternacional de Música de Espinho.

Um projeto a ganhar prestígio e identidade é o almoço de rua 

no âmbito do “Sem Espinhas”, iniciativa que celebra e festeja 

os sabores do Mar. O tradicional almoço teve uma participação 

record de visitantes com mais de 1500 pessoas a degustar as 

iguarias do mar de Espinho nos 13 restaurantes que aderiram 

à iniciativa. Uma experiência gastronómica a céu aberto em 

mesas distribuídas por quatro ruas da cidade.

O Festival Internacional de Folclore de Espinho-Tradições do 

Mundo juntou milhares de pessoas no Largo da Câmara Mu-

nicipal num momento anual de evocação da nossa cultura, da 

nossa etnografia e da música popular que constitui um legado 

dos nossos antepassados e das nossas freguesias.

Essa cultura e esse passado faz parte dos 120 anos da histó-

ria do concelho de Espinho. Uma data assinalada este ano com 

a edição e publicação dos “Cadernos d` Espinho”. Depois do 

sucesso do primeiro volume intitulado “Vamos a Banhos,” foi 

lançado o segundo volume dedicado à história dos pescadores 

da Arte Xávega com o título ” É do Nosso Mar”. Trata-se de 

uma iniciativa da Câmara Municipal de Espinho que pretende 

celebrar a memória e a história de Espinho ao longo de 120 

anos. O trabalho de recolha, investigação, texto e edição foi 

entregue a três figuras espinhenses, os jornalistas Mário Au-

gusto e Luís Costa e ao historiador Armando Bouçon, director 

do Museu Municipal de Espinho.
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Entre os dias 8 e 18 de Agosto o Festival Oito-24 espalhou 

um conjunto de atividades pela cidade com eventos artísticos 

para todos os gostos consolidando o seu espaço no panorama 

dos grandes eventos da Área Metropolitana do Porto e do país.

O concerto de Mariza na Avenida Maia Brenha e o Réveillon 

de Verão vão ficar mais uma vez na memória de milhares de 

pessoas que encheram e animaram a cidade de Espinho em 

duas noites inesquecíveis de Agosto. Nem os naturais cons-

trangimentos provocados pela execução da obra do RECAFE 

impediram ou afastaram o público forasteiro da atratividade 

que Espinho ganha a cada ano que passa. 

Deixo uma palavra de reconhecimento aos nossos parceiros 

na organização e sponsorização destes eventos, aos agentes 

económicos da cidade de Espinho e aos Serviços e colabora-

dores da Câmara Municipal, sem esquecer o inestimável apoio 

dos Bombeiros do Concelho de Espinho e forças de segurança.

Um bem haja a todos!

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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5- Implementação de sistema de telegestão que contempla um in-
vestimento num sistema para gestão da rede de abastecimento de 
água do concelho (hardware e software), nomeadamente:

  » Instalação de fibra ótica para interligação RE0/Servidor - Rua 19 
Nascente (Zona de Intervenção 2);
 » Instalação de fibra ótica para interligação - conduta adutora e 
rede de abastecimento da zona da Cavada Velha (Zona de Inter-
venção 4);
 » Criação de datacenter de telegestão, servidor de base de dados 
e bastidores de comunicação em fibra ótica.

6- Aquisição de software de gestão de perdas.
do presidente da Junta de Espinho, Vítor Sousa e pelo presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira.

REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA
Investimento no sistema de distribuição e adução da rede 
de água, com vista ao controlo e redução de perdas

O Município de Espinho viu aprovada a candidatura ao POSEUR para 
a operação de Investimento no Sistema de Distribuição e Adução de 
Água de Espinho, com vista ao controlo e redução de perdas no valor 
total de €1.329.642,35, dos quais €476.312,79 são comparticipados 
pelo fundo de coesão.
 
O prazo de execução desta empreitada é de 24 meses, pelo que a con-
clusão da obra está prevista para abril de 2021.

A operação visa apoiar investimentos nos sistemas em baixa, com 
vista ao controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição 
e adução de água. Enquadra-se na estratégia de longo prazo para a 
sustentabilidade ambiental, económica e financeira dos sistemas do 
Município. 

Objetivos da requalificação:
 
- diminuição da ocorrência de roturas em infraestruturas de distribui-
ção de água, de avarias em condutas e de falhas no abastecimento de 
água;
- Redução das perdas de água no sistema de abastecimento de água;
- Aumento da qualidade do serviço prestado aos utentes;
- Transição para o conceito de “Água Inteligente”, com crescente digi-
talização dos sistemas de abastecimento de água do concelho;
- Aumento da sustentabilidade económica e ambiental do sistema de 
abastecimento de água do município de Espinho, bem como do próprio 
sistema multimunicipal gerido pela Água do Douro e Paiva;

A operação contempla um conjunto de investimentos:

1- Reabilitação de 4 zonas da rede de abastecimento de água da cida-
de de Espinho (substituição de condutas), que inclui a substituição da 
rede existente nas seguintes zonas do concelho:

» Zona 1 - Envolvente entre as ruas 7 e 15 e entre as ruas 20 e 8;
» Zona 2 - Rua 19 (entre a rua 22 e a rotunda da rua da Congosta);
» Zona 3 - Rua de Santo António - Freguesia de Silvalde;
» Zona 4 - Rua do Souto e a Rua da Cavada Velha – Freguesia de Anta. 
(Conduta adutora e rede de abastecimento da zona da Cavada Velha).

Esta intervenção beneficiará uma área com 22.385 pessoas e 11.971 
alojamentos, que representa mais de 70% da população e de 75% dos 
alojamentos familiares clássicos do concelho.

2- Intervenção em 2 dos 5 reservatórios que integram a rede de abas-
tecimento de água do concelho.

3- Instalação de medidores de caudal em todos os subsistemas de 
abastecimento de água do concelho, de forma a permitir a deteção ati-
va de fugas, o planeamento da substituição de condutas, o controlo do 
volume de perdas reais por zona de medição e a intervenção imediata 
em situação de roturas na rede, antes de serem visíveis à superfície.

4- Aquisição de equipamentos de deteção de fugas.
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O tradicional almoço de rua Sem Espinhas, que decorreu em 
Espinho no passado mês de Julho, registou uma participa-
ção record de visitantes, ultrapassando as expetativas do 
Município de Espinho, instituição responsável pelo projeto. 
Das cerca de 1500 pessoas que tiveram a oportunidade de 
degustar as iguarias do mar de Espinho nos 13 restaurantes 
que aderiram à iniciativa, mais de mil viveram essa experiên-
cia gastronómica a céu aberto, nas mesas comunitárias dis-
tribuídas por quatro ruas da cidade.

As seis centenas de lugares, distribuídos em mesas pela 
marginal da praia até às ruas 2, 39 e 41, foram poucas para 
acolher todos aqueles que se deslocaram a Espinho para 
degustar e comprovar a riqueza, variedade e qualidade do 
peixe e do marisco daquela cidade vareira.
Da sopa de peixe à cataplana de marisco passando pela sar-
dinha, robalo, dourada e lulas grelhados na brasa, feijoada de 

ALMOÇO NA RUA FOI “SEM ESPINHAS”
Espinho serviu 1500 refeições no Almoço de Rua 
Sem Espinhas

NOVOS ESPAÇOS PARA IEFP E SEG. SOCIAL
IEFP e Segurança Social já podem dar início às obras de 
adaptação dos seus novos espaços no Mercado Municipal 

de Espinho

A Câmara Municipal de Espinho formalizou hoje (27 ago.), a entre-
ga de parte das instalações do Mercado Municipal ao Instituto da 
Segurança Social (ISS) e ao Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional (IEFP) para dar início às obras de adaptação necessá-
rias ao atendimento público daqueles dois serviços.

Estas obras terão um custo de 247 mil euros, suportado pela Se-
gurança Social, e um prazo de execução de 120 dias, a partir de 
hoje.

Desta forma, tanto os balcões de atendimento da Segurança So-
cial e do IEFP irão funcionar no 1º andar do Mercado Municipal de 
Espinho, já a partir de janeiro de 2020.

Para o presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira, e para o 
diretor regional da Segurança Social de Aveiro, Fernando Mendon-
ça, este é um excelente exemplo de parceria e colaboração entre 
duas entidades públicas que se traduz numa poupança de recur-
sos financeiros e na melhoria e concentração do atendimento aos 
utentes.

Assim, os balcões do IEFP e da Segurança Social deixam os es-
paços privados onde se encontram, passando a funcionar lado a 
lado num equipamento municipal, na sequência de um protocolo 
celebrado há três anos, entre a autarquia e a Segurança Social.

marisco, caldeirada de peixe, espetada de marisco e parrilhada de peixe 
várias foram as propostas gastronómicas do receituário de Espinho que 
fizeram a delícia de muitos e surpreenderam pela frescura e confeção os 
palatos mais exigentes.

A iniciativa contou ainda com momentos de grande animação nas ruas, 
com a atuação dos grupos da cidade, entre os quais a Associação O Mar 
é Nosso, a Rusga de S. Pedro de Espinho e a Rusga da Nossa Senhora 
do Mar, que partilharam cantares e tradições com os milhares de visi-
tantes que escolheram a cidade de Espinho como destino turístico e 
gastronómico.

A 4ª edição do Almoço na Rua é foi terceira iniciativa deste ano do pro-
jeto “Sem Espinhas”, que regressa em outubro com uma reedição da rota 
dos restaurantes.
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ATA N. 12/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE. 

Aos três dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 
reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Pre-
sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vi-
cente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 
Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Adelino Miguel Lino Moreira 
Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado por 
motivo justificado, o Sr. Vereador Carlos Nuno Lacerda Lopes. 
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 110/2019
Aprovação da ata n.º 11/2019 de 20 de maio
Em virtude da ata n.º 11/2019 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 20 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 arti-
go 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. Participa-
ram na votação apenas os membros do órgão executivo que 
estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em apre-
ciação. 

Deliberação Nº 111/2019
Transferência de competências para a Área Metropolitana 
do Porto
Presente a informação n.º 1082/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, submeter à apreciação da Assem-
bleia Municipal de Espinho a não-concessão de acordo favo-
rável à transferência de competências do Estado para a Área 
Metropolitana do Porto, restrita aos anos de 2019 e 2020, pre-
vistas na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e nos Decretos-Leis 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro, n.º 23/2019, de 30 de janeiro e 
n.º 58/2019, de 30 de abril.  

Deliberação Nº 112/2019
Financiamento da contrapartida nacional de projetos de 
investimento autárquico aprovados no âmbito dos progra-
mas do Portugal 2020 – autorização de abertura de proce-
dimento de consulta para a contração de empréstimo de 
médio e longo prazo até ao montante de 5.039.822,11€

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2019
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Presente a informação n.º 1061/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria e dois votos contra dos Vereadores do 
PS, autorizar a abertura de procedimento de consulta a entida-
des bancárias para a contratação de um empréstimo de médio 
e longo prazo, até ao montante global de 5.039.822,11 euros, 
para aplicação em investimentos, correspondente ao financia-
mento da contrapartida nacional de investimento municipal, 
e a submissão de candidaturas à Linha BEI PT 2020 – Autar-
quias – NORTE - 08-5673- FEDER-000127 - Ampliação e Re-
qualificação da Escola Básica Sá Couto – até 1.367.264,40€; 
NORTE-08-5673-FEDER-000142 - Escola Básica de Guetim 
– até 159.334,63€; NORTE-05-1406-FEDER-000221 - Be-
neficiação/Ampliação de Paragens de Autocarro no Concelho 
– até 74.922,60€; NORTE-05-1406-FEDER-000216 – Rede 
de Ciclovias – até 3.438.300,48€. Mais deliberou a câmara, 
aprovar o Convite do procedimento de consulta às instituições 
financeiras. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “O atual executivo continua a promover o 
aumento do endividamento recorrendo a consecutivos emprés-
timos, reduzindo a margem de endividamento que poderá vir 
a ser necessária para num futuro próximo resolver os grandes 
problemas que o município enfrenta, nomeadamente a rede 
pública de abastecimento de água e saneamento, assim como 
o avançado estado de degradação dos equipamentos munici-
pais. Esta ausência de estratégia e estes investimentos pouco 
ou nada criteriosos, podem impossibilitar este executivo de 
honrar os compromissos eleitorais assumidos com os eleito-
res, ou até mesmo condicionar irreversivelmente a aprovação 
de um futuro empréstimo para saldar a dívida com a EDP. Este 
empréstimo, apenas torna claro que este município não dispõe 
de capitais próprios, o que o torna totalmente dependente de 
recurso a créditos ou fundos comunitários para fazer investi-
mentos. Acresce a gravidade de cada vez ficar mais claro que 
os grandes problemas do Município de Espinho ficam adiados 
e sem qualquer possibilidade de ser resolvidos nos próximos 
mandatos, uma vez que este executivo PSD está a condicionar 
e a desbaratar a capacidade de endividamento com investimen-
tos que não são prioritárias.”. Os eleitos do PSD apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “O Presidente e Vereadores do 
Partido Social Democrata presentes na reunião votaram a favor 
do Financiamento da Contrapartida Nacional de Projetos de In-
vestimento Autárquico aprovados no âmbito dos Programas do 
Portugal 2020. A aprovação contempla a contratação de um 
empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante global 
de 5.039.822,11 euros, para aplicação em investimentos, cor-
respondente ao financiamento da contrapartida nacional de 
investimento municipal, e a submissão de candidaturas à Linha 
BEI PT 2020 – Autarquias – NORTE - 08-5673-FEDER-000127 
- Ampliação e Requalificação da Escola Básica Sá Couto – até 
1.367.264,40€; NORTE-08-5673-FEDER-000142 - Escola 

Básica de Guetim – até 159.334,63€; NORTE-05- 1406-FE-
DER-000221 - Beneficiação/Ampliação de Paragens de Au-
tocarro no Concelho – até 74.922,60€; NORTE-05-1406-FE-
DER-000216 – Rede de Ciclovias – até 3.438.300,48€. Este 
financiamento, nos termos da legislação vigente, não é consi-
derado para cálculo do limite de endividamento municipal. As 
condições de acesso a esta linha de financiamento do BEI, mais 
favoráveis, têm como objetivo acelerar a execução dos fundos 
comunitários e assim contribuir para o desenvolvimento econó-
mico dos territórios abrangidos. O investimento global previsto 
para estas intervenções é de 10.982.624€, em que, o municí-
pio receberá 5.640.413€ de fundos comunitários provenientes 
do FEDER. A contratação de um empréstimo é por isso muito 
importante, pela relevância destes projetos para o Município, 
assim como, para garantir a estabilidade financeira durante a 
execução destas obras. A libertação destes fundos permitirá 
ao município gerir os fundos disponíveis, para fazer face a ou-
tras necessidades emergentes de planeamento e intervenção 
no território do concelho.” 

Deliberação Nº 113/2019
“AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ 
COUTO” – Ratificação das decisões sobre lista de erros e 
omissões, pedidos de esclarecimentos, suprimento e reti-
ficação do Caderno de Encargos
Presente a informação n.º 1069/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria e dois votos contra dos Vereadores do 
PS, no âmbito do procedimento para a execução da empreitada 
de obras públicas de “AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ES-
COLA BÁSICA SÁ COUTO”, enquanto órgão competente para a 
decisão de contratar, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua redação em 
vigor), ratificar as decisões proferidas pelo Senhor Presiden-
te da Câmara Municipal, identificadas no seu Despacho CP n.º 
57/2019 de 17 de maio de 2019 e Despacho CP n.º 61/2019, 
de 24 de maio de 2019, tendo em conta as informações presta-
das pelo Júri do procedimento em 16/05/2019 (registo n.º I, CP, 
430/2019) e em 23/05/2019 (registo n.º I, CP, 457/2019), e 
respetivos documentos e seus anexos – que aqui se dão como 
reproduzidos na íntegra. Os Vereadores do PS e os eleitos do 
PSD protestaram apresentar declaração de voto, por escrito e 
no prazo regimental de 24.00 horas, contudo as mesmas não 
foram apresentadas. 

Deliberação Nº 114/2019
Atribuição de subsídio à Banda União Musical Paramense
Presente a informação n.º 1009/2019 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 arqui-
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vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 690,00€ (seiscentos e 
noventa euros), à Banda União Musical Paramense. 

Deliberação Nº 115/2019
Protocolo de Colaboração entre a Federação Portugue-
sa de Voleibol e o Município de Espinho para efeitos da 
realização de etapas do FIVB Beach Volleybal World Tour 
2019 em Espinho
Presente a informação n.º 1039/2019 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 os docu-
mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, 
tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta de 
protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por 
maioria e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o “Protoco-
lo de Colaboração entre a Federação Portuguesa de Voleibol 
e o Município de Espinho para efeitos da realização de etapas 
do FIVB Beach Volleybal World Tour 2019 em Espinho”. Os 
Vereadores do PS e os eleitos do PSD protestaram apresentar 
declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 
horas, contudo as mesmas não foram apresentadas. 

Deliberação Nº 116/2019
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e 
o cineasta Paulo Alexandre d’Alva Baptista para estabe-
lecimento de Residência Artística no Museu Municipal de 
Espinho
Presente a informação n.º 1084/2019 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). Vota-
ção: 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 protocolo de colaboração com o ci-
neasta/realizador Paulo Alexandre d’Alva Baptista, 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. 

Deliberação Nº 117/2019
Pedido de cedência do parque de estacionamento - Rio 
Largo
Presente a informação n.º 1085/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização por parte 
dos clientes do Casino de Espinho do parque de estacionamen-
to do Rio Largo, das 20:00 horas às 05:00 horas, às quintas-
-feiras, sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, devendo 
a requerente assegurar as condições de funcionamento, sem 

causar perturbações no restante espaço e sem a colocação de 
qualquer sinalética permanente de indicação de parque priva-
tivo. 

Deliberação Nº 118/2019
Contratos Interadministrativos de Delegação de Compe-
tências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Di-
versas
Presente a informação n.º 1087/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos Contratos 
Interadministrativos de Delegação de Competências no âmbito 
da Manutenção de Infraestruturas diversas nas Juntas de Fre-
guesia do Concelho de Espinho, 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 fe-
vereiro de 2019, aquando da aprovação dos Documentos Pre-
visionais para 2019, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º da mesma Lei. 

Deliberação Nº 119/2019
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título 
precário da exploração económica do espaço municipal 
destinado a cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico - 
Época balnear 2019
Presente a informação n.º 998/2019 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 do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, realizar um 
procedimento de hasta pública para atribuição a título precá-
rio, da exploração do espaço municipal destinado a cafetaria 
sito na Piscina Solário Atlântico para a época balnear 2019. 
Mais deliberou designar, desde já, os Srs. Vereadores Quirino 
de Jesus, Lurdes Ganicho e Miguel Reis, para integrarem a Co-
missão que irá efetuar o procedimento de hasta pública, no dia 
11/06/2019 com início às 16.00 horas. 

Deliberação Nº 120/2019
Hasta pública para alienação de um terreno pertencente 
ao Município, sito no lugar do Loureiro, freguesia de Sil-
valde, concelho de Espinho
Presente a informação n.º 1059/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conheci-
mento e, concordando com a proposta dos serviços, delibe-
rou, por unanimidade: i. Alienar o bem imóvel sito no lugar do 
Loureiro, freguesia de Silvalde concelho de Espinho, inscrito 
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na matriz predial rústica de Silvalde com o artigo n.º 1623 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho sob 
o n.º 327/19900709, ao abrigo da competência prevista na 
alínea g) no n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação em vigor, através de procedimento 
de hasta pública. ii. Fixar o valor base de licitação do imóvel em 
312.000,00€ (trezentos e doze mil euros). iii. Aprovar as respe-
tivas peças de procedimento de hasta pública para o efeito da 
alienação do imóvel. iv. Estabelecer o próximo dia 15/07/2019, 
pelas 15.30 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal 
de Espinho (Edifício dos Paços do Concelho) para efeitos da 
realização da hasta pública e respetiva praça. v. Designar os 
Srs. Vereadores Quirino de Jesus, Lurdes Ganicho e Ana Paula 
Africano para integrarem a Comissão que dirigirá a praça e os 
trabalhos da hasta pública. Determinar a publicitação da hasta 
pública, por anúncio, através da afixação de editais, da publi-
cação em jornal local e na página da internet do Município de 
Espinho. 

Deliberação nº 121/2019
Pedido de rescisão da concessão do ossário n.º 547 do 
Cemitério Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 996/2019 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, tendo presente as informações prestadas 
sobre um requerimento de Maria José de Sousa Neves Maia, 
Cabeça-de-Casal da herança e representante das legítimas her-
deiras de Maria Amélia de Sousa – concessionária do ossário 
n.º 547 do Cemitério Municipal, - atribuído em 13 de janeiro de 
2014, - alvará n.º 28/14 – Livro 3, a informar da sua disponibili-
dade de rescindir a concessão do referido Ossário, pela Divisão 
de Serviços Básicos e Ambiente e pela Divisão de Gestão Ad-
ministrativa e Financeira e Turismo – (Atualização de valores 
com base no Índice de preços no consumidor – Média anual – 
Instituto Nacional de Estatística, datada de 16/05/2019) e, 
ao abrigo da competência prevista no n.º 8 do artigo 36º do 
“Regulamento do Cemitério Municipal de Espinho”, deliberou, 
por unanimidade, deferir a pretensão, sendo o valor a pagar 
às herdeiras de Maria Amélia de Sousa, representadas pela 
cabeça-de-Casal, Maria José de Sousa Neves Maia, pela resci-
são da concessão do Ossário n.º 547 do Cemitério Municipal de 
Espinho, no valor de 221,50 Euros.  

Deliberação Nº 122/2019
Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora: pedido 
de interrupção e corte de trânsito – Paróquia de Silvalde – 
ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1074/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-

rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido do Pároco Manuel António para 
encerrar ou condicionar algumas Ruas de Silvalde, para realiza-
ção da procissão de Velas em honra de Nossa Senhora, no dia 
25 de maio (sábado), a partir das 21h30m, com o seguinte iti-
nerário: Saída da Capela de Nossa Senhora do Mar, em direção 
ao Mar, à esquerda na Rua Alcino Caréu, à direita na Rua Arrais 
Florêncio até ao mar, seguindo para norte, Avenida Marginal 
sul, até à Rua 45, virar a nascente, na Rua 45, até à Avenida S. 
João de Deus, virar a sul, na Avenida S. João de Deus até à Rua 
Nossa Senhora do Mar, reentrar na Capela de Nossa Senhora do 
Mar.  

Deliberação Nº 123/2019
Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora: pedido 
de interrupção e corte de trânsito – Paróquia de Silvalde – 
ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1075/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido do Pároco Manuel António para 
encerrar ou condicionar algumas Ruas de Silvalde, para realiza-
ção da procissão de Velas em honra de Nossa Senhora, no dia 
26 de maio (domingo), a partir das 21h30m, com o seguinte 
itinerário: Saída da Capela de Nosso Senhor do Calvário, em di-
reção a Norte pela Rua da Boa Nova, à esquerda no Largo da 
Junta, à direita na Rua Professor Castro até à Capela da Nossa 
das Dores, pelo Largo dos Covêlos e Rua dos Covêlos, saída da 
Capela da Nossa Senhora das Dores, até à Igreja Paroquial, pela 
Rua da Nossa Senhora das Dores, Rua professor Castro e Largo 
da Igreja.  

Deliberação Nº 124/2019
Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima: 
pedido de interrupção e corte de trânsito – Paróquia de 
Paramos – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1076/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido de António Machado Pais 
para encerrar ou condicionar algumas Ruas de Paramos, para 
realização da procissão de Velas em honra de Nossa Senhora 
de Fátima, no dia 25 de maio (sábado), das 20h45m às 22.00 
horas, com o seguinte percurso: Av. da Igreja, Rua das Poças, 
Rua Padre Sá, Av. Central Norte (estrada 109), até à Capela N. 
S. da Guia.
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Deliberação Nº 125/2019
Procissão de Velas: pedido de ocupação da via pública – 
Paróquia de Espinho – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1073/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido do Pároco Artur Manuel Mon-
teiro Pinto, para ocupação da via pública, para realização da 
Procissão de Velas, no dia 31 de maio (sexta-feira), a partir das 
21h30m, com o seguinte itinerário: com início na Capela de S. 
Pedro, passando pela Rua 2 norte, sobe Rua 27, Rua 10 norte, 
sobe Rua 23, Rua 18 sul até à Igreja Matriz. 

Deliberação Nº 126/2019
Caminhada da família: pedido de ocupação de espaço pú-
blico – Centro Social de Paramos – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1078/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido da Técnica Superior de Educa-
ção Social Anabela Monteiro, para ocupação do espaço público, 
para realização da habitual “Caminhada da Família”, no dia 2 de 
junho (domingo), às 10.00 horas, no seguinte percurso: saída 
do edifício sede do Centro Social de Paramos, sito na Travessa 
da Junta, seguindo pela Av. da Igreja, Rua das Poças, Rua Padre 
Sá, Rua Central, Rua do Quartel, Rua da costa verde, entrando 
no passadiço da Praia “Pau da Manobra” em Silvalde, seguindo 
pela marginal até a Praia da Baía. Solicita ainda autorização 
para utilizar o espaço junto à praia da Baía para instalar a es-
trutura associada à chegada da caminhada e realização de uma 
aula de aeróbica. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 27 de maio de 
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (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) seiscentos e nove mil cen-
to e quarenta euros e quarenta e quatro cêntimos. DOTAÇÕES 
NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e vinte e quatro mil 
novecentos e noventa euros e cinquenta e nove cêntimos. 
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 27 de maio do 
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta 
e quatro milhões seiscentos e quarenta e seis mil noventa e 
cinco euros e cinco cêntimos, tendo sido efetuados pagamen-
tos até ao mesmo dia no valor de dez milhões seiscentos e 
sessenta e nove mil oitocentos e noventa e sete euros e cinco 
cêntimos.  

Incumprimento do Pagamento da Renda Mensal desde 
maio de 2018, por 13 meses consecutivos; cessação da 
resolução do arrendamento apoiado por pagamento inte-
gral da dívida existente
A Câmara tomou conhecimento do arquivamento do processo 
de resolução do arrendamento apoiado relativo ao Sr. José Gon-
çalves Mourito, do fogo de habitação social sito no Bloco B da 
Avenida S. João de Deus, 2262, 1º Esquerdo, Silvalde, por pa-
gamento na íntegra da dívida referente ao incumprimento do 
pagamento mensal da renda desde maio de 2018. 

Incumprimento do pagamento da Renda Mensal relativa 
aos meses de julho de 2018 a abril de 2019: 10 meses 
consecutivos; Cessação da resolução do arrendamento 
apoiado por pagamento da dívida existente
A Câmara tomou conhecimento do arquivamento do processo 
de resolução do arrendamento apoiado relativo ao Sr. José Go-
mes Pereira, no fogo de habitação social sito no Bloco 4 da Rua 
Manuel d’Areia, Entrada 6, 1º Direito, Silvalde, por pagamento 
da dívida referente ao incumprimento do pagamento mensal 
da renda de julho de 2018 a abril de 2019.  

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de Câma-
ra do dia 17 de junho para o dia 24 de junho, pelas 17:00 horas, 
sendo a mesma pública. 

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 

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, 

ATA N. 13/2019
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ONZE DE JUNHO DE 
DOIS MIL E DEZANOVE.  
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Aos onze dias do mês de junho do ano dois mil e dezanove, 
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 
reuniu-se, em reunião extraordinária, a mesma Câmara sob a 
Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-
to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ga-
nicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Adelino Miguel Lino 
Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo falta-
do, por motivo justificado, o Sr. Vereador Carlos Nuno Lacerda 
Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aber-
ta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divi-
são de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, entrando-
-se de imediato na Ordem de Trabalhos a que se refere o edital 
nº 24/2019, de 31 de maio. 

Deliberação Nº 127/2019
46º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – Home-
nageados
Presente a informação n.º 1147/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, atribuir a Medalha de Honra e 
Titulo de Cidadão de Espinho a Rui Manuel Vita de Lacerda Ma-
chado, a título Póstumo, a Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pe-
reira e a Ana Cristina Pires de Oliveira e ainda atribuir o Diploma 
de Louvor por Distinção e Mérito Jovem Espinhense a Rodrigo 
Ribeiro Valente, a Fábio Ricardo Gomes da Fonseca, a Diogo Fi-
lipe Costa Rocha, a Luís Henrique Correia da Silva Mota, a Hugo 
Fernando Gonçalves de Sousa e a Fábio Ribeiro Vitó. Mais de-
liberou a Câmara que estas distinções sejam entregues no pró-
ximo 16 de Junho de 2019, na Sessão Solene comemorativa do 
46º aniversário da elevação de Espinho a cidade. 

Deliberação Nº 128/2019
Transferência de competências para os órgãos municipais
Presente a informação n.º 1155/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal de 
Espinho que determine que seja comunicado à Direção-Geral 
das Autarquias Locais, até ao dia 30 de junho de 2019, que o 
Município de Espinho não pretende, no ano de 2019, a trans-
ferência das competências prevista nos Decretos-Leis n.ºs 21 
e 23/2019, de 30 de janeiro, no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 
30 de abril e no Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, nos 
termos melhor evidenciados na informação supra. Mais deli-
berou a Câmara Municipal, também por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal de Espinho que determine, com base na 
fundamentação descrita, que seja comunicado à Direção-Geral 
das Autarquias Locais, até ao dia 30 de junho de 2019, que o 
Município de Espinho não pretende, no ano de 2020, a trans-

ferência das competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto e concretizadas nos seguintes diplomas setoriais: 
Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, Decreto-Lei n.º 
100/2018, de 28 de novembro, Decreto-Lei n.º 101/2018, de 
29 de novembro, Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novem-
bro, Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro, Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de 
janeiro, Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, Decreto-Lei 
n.º 58/2019, de 30 de abril e Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 
de maio. 

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,

ATA N. 14/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E QUATRO DE JUNHO DE 
DOIS MIL E DEZANOVE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano dois mil e de-
zanove, 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 San-
tos 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 Presi-
dente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-
dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo. 

Período de Antes da Ordem do Dia 
Deliberação Nº 129/2019
Voto de Pesar
A Câmara Municipal, sob proposta do seu Presidente, deliberou, 
por unanimidade, exarar em ata um voto de profundo pesar 
pelo falecimento do Sr. António Catarino de Araújo e ainda que 
esta deliberação seja transmitida à família e à Junta de Fregue-
sia de Espinho. 
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Ordem do dia: 
Deliberação Nº 130/2019
Aprovação das atas n.ºs 12/2019 e 13/2019 de 3 e 11 de 
junho respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 12/2019 e 13/2019 das reuniões 
ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de 3 e 11 de 
junho, respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, 
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 as suas aprovações por unanimidade. Par-
ticiparam na votação apenas os membros do órgão executivo 
que estiveram presentes nas reuniões a que se reportam as 
atas em apreciação. 

Deliberação Nº 131/2019
Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) Passe Úni-
co - Comparticipação do Município
Presente a informação n.º 1086/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-
to e deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência de € 
22.179,77 para a Área Metropolitana do Porto, relativa à com-
participação do Município de Espinho, para o ano de 2019, no 
âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), ao 
abrigo das competências que lhe são conferidas pela alínea r), 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação em vigor (Regime Jurídico das Autarquias Lo-
cais – RJAL).  

Deliberação Nº 132/2019
Indemnização por quebra de vidro viatura 25-TZ-03
Presente a informação n.º 1124/2019 da Divisão de Servi-
ços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar o pagamento do valor de 116,52€ 
(cento e dezasseis euros e cinquenta e dois cêntimos) a Ma-
ria da Conceição Gomes Trindade dos Santos Pinto, com o NIF 
119110725, referentes aos prejuízos decorrentes de acidente 
com a viatura 25-TZ-03. 

Deliberação Nº 133/2019
Conversão em definitivo da resolução do arrendamento 
e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de 
habitação social a Luís Alberto Fernandes Patela por in-
cumprimento no pagamento da renda mensal desde ou-
tubro de 2017
Presente a informação n.º 1187/2019 da Divisão de Acção So-
cial, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte  integran-

te desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, converter em definitivo e determinar a reso-
lução do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo di-
reito de ocupação do fogo de habitação social que se encontra 
atribuído a Luís Alberto Fernandes Patela (sito no Complexo 
Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 6, n.º 
129, Rés-do-chão Direito, em Paramos, Espinho) ao abrigo e 
nos termos das disposições conjugadas das normas constan-
tes 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, alterada e republicada pela Lei 
n.º 32/2016, de 24 de agosto), em virtude do incumprimento 
do dever de pagamento da renda desde o mês de outubro de 
2017, ou seja por um período de vinte meses consecutivos, 
situação que torna inexigível ao Município a manutenção da 
atribuição do fogo a Luís Alberto Fernandes Patela. Mais deli-
berou a Câmara que, nos termos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º do 
“Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho”, 
devidamente conjugados com o previsto no n.º 6 do artigo 34.º 
da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (na redação em vigor), 
seja fixado um prazo de noventa (90) dias para desocupação e 
entrega da habitação, com a cominação de que em caso de não 
cumprimento da obrigação de desocupação e entrega voluntá-
ria do fogo no prazo fixado para o efeito o Município ordenará e 
mandará executar o despejo administrativo (nos termos dos ar-
tigos 66.º e 67.º do “Regulamento de Habitação Social do Muni-
cípio de Espinho”, devidamente conjugados com o previsto no 
artigo 28.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e no arti-
go 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, o ocupante do fogo fica sujeito a despe-
jo 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). 

Deliberação Nº 134/2019
Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e 
a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espi-
nho, para apoio às AAAF/CAF na pausa letiva do verão, 
ano letivo 2018/2019
Presente a informação n.º 1192/2019 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, 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 do verão, no 
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ano letivo 2018/2019”, para despesas diversas em matéria de 
educação, pelo valor de €15.882,00 (quinze mil oitocentos e 
oitenta e dois euros), isento de Iva. 

Deliberação Nº 135/2019
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e a 
A.H.B.V.C.E. - Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários do Concelho de Espinho, para financiamento e 
apoio à construção do novo Quartel Operacional
Presente a informação n.º 1190/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 
colaboração entre o Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. - As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho 
de Espinho, para financiamento e apoio à construção do novo 
Quartel Operacional, no montante € 326.229,37 euros, relati-
vos a 35 % do custo total de investimento não comparticipado 
pelo Fundo de Coesão no âmbito da Operação nº POSEUR-02-
1810-FC-000336 – quer a quota-parte não elegível, quer a 
contrapartida nacional – nos termos do disposto 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 ane-
xo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em 
vigor, devidamente conjugado com o disposto no artigo 23.º, 
n.º 1 da mesma Lei. Os Vereadores do PS apresentaram a se-
guinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialis-
ta votaram a favor da transferência da verba de 326.229,37 
Euros a favor A.H.B.V.C.E, no entanto entendem que a verba a 
transferir deveria ser de 932.083,92, conforme compromisso 
assumido. É com perplexidade que os vereadores do PS regis-
tam esta alteração à forma de comparticipação por parte do 
município referente aos 35 % do valor total do novo quartel. 
Importa referir que os responsáveis e autores deste protocolo, 
através de inúmeros comunicados à população, durante a dis-
cussão e aprovação do ultimo orçamento previsional referente 
a 2019, afirmaram de forma perentória, caso o orçamento não 
fosse aprovado e as verbas previstas transferidas não fossem 
feitas de forma atempada, as obras do novo quartel iriam parar. 
Esta argumentação, levou alguns membros da Assembleia Mu-
nicipal a aprovarem o ultimo orçamento, mesmo afirmando que 
era manifestamente mau. Referiram que apenas o faziam por-
que não queriam de forma alguma prejudicar a construção do 
novo quartel ou mesmo o apoio à população. Fica neste docu-
mento claro, que em momento algum a construção do quartel 
ou qualquer apoio à A.H.B.V.C.E esteve em causa. Entendemos 
que o financiamento público a todas entidades deve ser feita 
de forma clara e transparente, sem recurso a qualquer tipo de 
estratégias para contornar limites de endividamento impostos 
por lei.” Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração 
de voto: “O Presidente e Vereadores do Partido Social Demo-
crata votaram a favor da do protocolo de apoio ao quartel dos 
bombeiros, no seguimento dos compromissos políticos assu-
midos e publicamente conhecidos. O que nos orienta são os 

superiores interesses da proteção civil e o apoio à população 
em caso de emergência, apoiando os bombeiros do concelho 
para prosseguirem a sua missão. Estaremos sempre ao lado 
dos bombeiros, sem interesses partidários e sempre disponí-
veis para partilhar os desafios, necessidades e até dificuldades 
criadas por terceiros.” 

Deliberação Nº 136/2019
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a Academia Maia/Brenha para efeitos da reali-
zação do Torneio Internacional AMB Volleyball Cup 2019
Presente a informação n.º 1198/2019 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 documen-
to na mesma referido (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 o “Protocolo de colabora-
ção entre a Câmara Municipal de Espinho e a Academia Maia/
Brenha para efeitos da realização do Torneio Internacional 
AMB Volleyball Cup 2019”.  

Deliberação Nº 137/2019
Atribuição de subsídio Festas em Honra S. João e Nossa 
Senhora da Aparecida - Paramos 2019
Presente a informação n.º 1183/2019 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 2.000,00€ (dois mil eu-
ros), à CFSJPP – Comissão de Festas do São João da Praia de Pa-
ramos, como entidade responsável pela Festa em Honra de S. 
João e Nossa Senhora da Aparecida em Paramos, assumindo o 
município os gastos relativos ao consumo de eletricidade para 
as ornamentações da mesma.  

Deliberação Nº 138/2019
Atribuição de subsídio Festas em Honra de S. João Batista 
– 2019
Presente a informação n.º 1186/2019 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 4.000,00€ (quatro mil 
euros), à Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho, 
como entidade responsável pela Festa em Honra de S. João Ba-
tista, no Rio Largo, assumindo o município os gastos relativos 
ao consumo de eletricidade para as ornamentações da mes-
ma. 

Deliberação Nº 139/2019
Atribuição de subsídio Festas em Honra de S. Pedro 2019
Presente a informação n.º 1189/2019 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
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aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 4.000,00€ (quatro mil 
euros), à Comissão de Festas S. Pedro, como entidade respon-
sável pela Festa em Honra de S. Pedro - Espinho, assumindo o 
município os gastos relativos ao consumo de eletricidade para 
as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 140/2019
Designação de cargo dirigente - Divisão de Apoio às Cole-
tividades e Eventos
Presente a informação n.º 1199/2019 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e concordando 
com a proposta do Júri do procedimento concursal com vista 
ao provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau para 
a Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, deliberou, nos 
termos e para os efeitos do previsto nos artigos 20.º e 21.º da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional 
e local do Estado – EPD, na sua redação em vigor; adaptado 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na 
sua redação em vigor), com 3 votos a favor do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS - não tendo participado na votação o Sr. 
Presidente da Câmara, por impedimento legal - apropriar a aná-
lise feita pelo júri na Ata n.º 3 e, designar ao abrigo da referida 
legislação a licenciada Ana Margarida de Faria Alves e Oliveira 
Loureiro, no cargo de Chefe da Divisão de Apoio às Coletivida-
des e Eventos, em comissão de serviço, pelo períodos de três 
anos, com efeitos a partir da data de aceitação da mesma, com 
a ressalva de que a comissão de serviço poderá ter uma dura-
ção mais curta em virtude de futuras alterações legislativas. 
Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 
de voto: “Os Vereadores do PS abstiveram-se porque não fize-
ram parte do processo nem imitiram qualquer opinião ou pare-
cer.”  

Deliberação Nº 141/2019
Designação de cargo dirigente - Divisão de Planeamento 
e Projetos Estratégicos
Presente a informação n.º 1201/2019 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e concordando com a 
proposta do Júri do procedimento concursal com vista ao pro-
vimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau para a Di-
visão de Planeamento e Projetos Estratégicos, deliberou, nos 
termos e para os efeitos do previsto nos artigos 20.º e 21.º da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional 
e local do Estado – EPD, na sua redação em vigor; adaptado 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na 

sua redação em vigor) com 3 votos a favor do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS - não tendo participado na votação o Sr. 
Presidente da Câmara, por impedimento legal - apropriar a aná-
lise feita pelo júri na Ata n.º 3 e, designar ao abrigo da referida 
legislação a licenciada Sandra Ferreira de Almeida, no cargo de 
Chefe da Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos, em 
comissão de serviço, pelo períodos de três anos, com efeitos a 
partir da data de aceitação da mesma, com a ressalva de que a 
comissão de serviço poderá ter uma duração mais curta em vir-
tude de futuras alterações legislativas. Os Srs. Vereadores do 
PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereado-
res do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do processo 
nem imitiram qualquer opinião ou parecer.  

Deliberação Nº 142/2019
Designação de cargo dirigente - Divisão de Ação Social, 
Intergeracional e Saúde
Presente a informação n.º 1202/2019 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando 
com a proposta do Júri do procedimento concursal com vista ao 
provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau para a 
Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, deliberou, nos 
termos e para os efeitos do previsto nos artigos 20.º e 21.º da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional 
e local do Estado – EPD, na sua redação em vigor; adaptado 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na 
sua redação em vigor), com 3 votos a favor do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS - não tendo participado na votação o Sr. 
Presidente da Câmara, por impedimento legal - apropriar a aná-
lise feita pelo júri na Ata n.º 4 e, designar ao abrigo da referida 
legislação a licenciada Maria Manuela Avelar da Rocha, no car-
go de Chefe da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, 
em comissão de serviço, pelo períodos de três anos, com efei-
tos a partir da data de aceitação da mesma, com a ressalva de 
que a comissão de serviço poderá ter uma duração mais curta 
em virtude de futuras alterações legislativas. Os Srs. Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: ”Os 
Vereadores do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do 
processo nem imitiram qualquer opinião ou parecer.”  

Deliberação Nº 143/2019
Designação de cargo dirigente - Divisão de Cultura e Mu-
seologia
Presente a informação n.º 1205/2019 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e concordando 
com a proposta do Júri do procedimento concursal com vista ao 
provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau para a 
Divisão de Cultura e Museologia, deliberou, nos termos e para 
os efeitos do previsto nos artigos 20.º e 21.º da Lei 2/2004, 
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de 15 de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços 
e organismos da administração central, regional e local do Es-
tado – EPD, na sua redação em vigor; adaptado administração 
local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação em 
vigor), com 3 votos a favor do PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS - não tendo participado na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, por impedimento legal - apropriar a análise feita pelo 
júri na Ata n.º 4 e, designar ao abrigo da referida legislação 
o licenciado Armando Manuel Barge Bouçon Ribeiro, no cargo 
de Chefe da Divisão de Cultura e Museologia, em comissão de 
serviço, pelo períodos de três anos, com efeitos a partir da data 
de aceitação da mesma, com a ressalva de que a comissão de 
serviço poderá ter uma duração mais curta em virtude de fu-
turas alterações legislativas. Os Srs. Vereadores do PS apre-
sentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do 
PS abstiveram-se porque não fizeram parte do processo nem 
imitiram qualquer opinião ou parecer.” 

Deliberação Nº 144/2019
Designação de cargo dirigente - Divisão de Obras Particu-
lares e Licenciamentos
Presente a informação n.º 1206/2019 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e concordando 
com a proposta do Júri do procedimento concursal com vista ao 
provimento de cargo de direção intermédia de 2.º grau para a 
Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos, deliberou, nos 
termos e para os efeitos do previsto nos artigos 20.º e 21.º da 
Lei 2/2004, de 15 de janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente 
dos serviços e organismos da administração central, regional 
e local do Estado – EPD, na sua redação em vigor; adaptado 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na 
sua redação em vigor) com 3 votos a favor do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS - não tendo participado na votação o Sr. 
Presidente da Câmara, por impedimento legal - apropriar a aná-
lise feita pelo júri na Ata n.º 3 e, designar ao abrigo da referida 
legislação o licenciado José Manuel Soares da Costa, no cargo 
de Chefe da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos, 
em comissão de serviço, pelo períodos de três anos, com efei-
tos a partir da data de aceitação do mesmo, com a ressalva de 
que a comissão de serviço poderá ter uma duração mais curta 
em virtude de futuras alterações legislativas. Os Srs. Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
Vereadores do PS abstiveram-se porque não fizeram parte do 
processo nem imitiram qualquer opinião ou parecer.”  

Deliberação Nº 145/2019
Festa Nossa Senhora do Mar 2019 – pedido de ocupação 
de espaço público
Presente a informação n.º 1209/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão 
de Festas Nossa Senhora do Mar, para ocupar a via pública no 
âmbito dos Festejos em honra de Nossa Senhora do Mar no dia 
1 de agosto.  

Deliberação Nº 146/2019
ADRA Espinho - Pedido de ocupação da via pública
Presente a informação n.º 1215/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido apresentado 
pela Direção da ADRA, para ocupação da via pública, para rea-
lização de uma exposição “ExpoBíblia” nos próximos dias 7 e 
8 de setembro, com montagem de uma tenda desmontável de 
5mx10m e de 5 tendas de 3mx2m, em frente à Câmara Muni-
cipal de Espinho.  

Deliberação Nº 147/2019
Cerciespinho – Pedido de ocupação da via pública
Presente a informação n.º 1217/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Cerciespinho 
apresentado pelo Coordenador Lino Alberto Silva Rodrigues, 
para ocupação da via pública, para organizar o evento “Bairro 
com Alegria” e “Francesinha Solidária” que se realizará nos me-
ses de junho e julho de 2019, e tem como objetivo dinamizar 
cultural e recreativamente o Bairro da Ponte de Anta, com mon-
tagem de um palco e uma tenda, no espaço frente à mediateca 
do Centro Comunitário da Ponte de Anta, pelo período do even-
to.  

Deliberação Nº 148/2019
Paróquia de Espinho – ocupação da via pública – Procissão 
do Corpo de Deus – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1219/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presi-
dente da Câmara que autorizou o pedido do padre Artur Manuel 
Monteiro Pinto para ocupação da via pública para realização da 
Procissão do Corpo de Deus, no dia 20 de junho (quinta-feira) 
às 10h30m, com saída da Capela de S. Pedro para a Igreja Paro-
quial. 

Deliberação Nº 149/2019
Escola EB1/JI Espinho 2 – pedido ocupação espaço público 
– ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1225/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
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lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
que autorizou o pedido da Coordenadora Isabel Castro, da Esco-
la EB1/JI Espinho 2, para ocupação do espaço público junto ao 
Centro Multimeios de Espinho para colocação de insufláveis no 
dia 21 de junho (sexta-feira). 

Deliberação Nº 150/2019
Contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo – Cons-
trução do Estádio Municipal de Espinho - Autorização de 
Abertura de Procedimento de Consulta para a contração 
de empréstimo de médio e longo prazo até ao montante 
de 1.800.000,00 €
Presente a informação n.º 1062/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, au-
torizar a abertura de procedimento de consulta a instituições 
financeiras para a contratação de um empréstimo de médio e 
longo prazo, até ao montante global de 1.800.000,00 euros, 
para aplicação correspondente ao financiamento da constru-
ção do Estádio Municipal de Espinho. Mais deliberou a câma-
ra, aprovar o Convite de Consulta às instituições financeiras. 
Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 
de voto: “Os vereadores do Partido Socialista abstiveram-se 
relativamente a este empréstimo porque entendem ser uma 
enorme irresponsabilidade esgotar quase na totalidade o li-
mite de endividamento do município num empréstimo para a 
elaboração de um Estádio Municipal que ainda nem sequer se 
encontra orçamentado. Também consideremos de enorme ir-
responsabilidade a contração de dividas que apenas irão ser 
pagas no próximo mandato, condicionando a visão e os futuros 
projetos políticos que os novos eleitos naturalmente irão que-
rer implementar, uma vez que o pagamento deste empréstimo 
só está previsto começar a ser pago em 2021, data em que se 
perspetiva um somatório de novas despesas sem a previsão 
de novas receitas. Este comportamento político irresponsável, 
tem como único objetivo executar todo o tipo de obras numa 
clara estratégia eleitoralista sem acautelar a sustentabilidade 
do futuro financeiro e estratégico do concelho de Espinho.” Os 
eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O 
Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata votaram 
a favor da contratação do empréstimo que possibilitará o início 
da construção do estádio municipal, desde logo face à necessi-
dade de haver pelo menos um estádio de futebol no concelho, 
com capacidade para jogos ao nível da primeira liga de futebol. 
O Município tem capacidade de endividamento de cerca de 10 
milhões de euros, sendo-lhe permitido por lei recorrer a crédito 
bancário até 20% neste ano 2019. Assim, nos anos seguintes 
o município continuará a ter possibilidade de recorrer a crédito, 
uma vez que tem uma folga considerável face ao volume de 

endividamento. Ademais, este executivo tem vindo a liquidar, 
ano após ano, empréstimos bancários herdados do passado, 
que representam uma redução da dívida total do município em 
mais de 50%. Consideramos por isso, que esta medida foi de-
vidamente ponderada e justamente enquadrada para o correto 
financiamento do plano de investimentos municipais.” 

Deliberação Nº 151/2019
Estádio Municipal de Espinho – Aprovação do projeto de 
execução
Presente a informação n.º 1231/2019 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria e abs-
tenção dos Vereadores do PS, aprovar o projeto de execução 
do estádio Municipal de Espinho e dar sequência aos restantes 
trâmites, no cumprimento do CCP para posterior lançamento 
de concurso. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os Vereadores do PS abstiveram-se por-
que o projeto apresentado é substancialmente diferente do 
projeto que foi apresentado publicamente à população. Para 
além de outras diferenças o projeto apresentado apenas apre-
senta um terço da área coberta prevista e não vem sustentado 
com qualquer estimativa orçamental. Parece-nos de uma total 
irresponsabilidade qualquer eleito aprovar qualquer projeto 
sem estar devidamente acompanhada da respetiva estimativa 
orçamental. É importante referir que os Vereadores do PS ape-
nas não votaram contra este processo porque entendem que 
este processo, apesar da sua simplicidade, não pode continuar 
a perpetuar-se no tempo, no entanto os vereadores têm sérias 
dúvidas quanto à sua legalidade.” Os eleitos do PSD apresen-
taram a seguinte declaração de voto: “O Presidente e os Ve-
readores do PSD votam favoravelmente o ponto 22 da reunião 
de Câmara de 24/6/2019, relativo à aprovação do projeto de 
execução do estádio municipal por considerarem que o mesmo 
responde à supressão de uma necessidade há muito almejada 
por toda a população. O equipamento em questão cumpre os 
requisitos para a aprática de futebol profissional ao nível da 
1ª Liga, exigidos pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo 
Instituto Português do Desporto e Juventude. Consideram ain-
da que os 4856 lugares Previstos respondem integralmente à 
exigência legalmente preconizada de 5000 lugares com uma 
variação de ±5%, conforme regulamentado.” 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 14 de junho de 
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (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 duzentos e catorze mil 
trezentos e trinta e oito euros e setenta e quatro cêntimos. DO-
TAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão duzentos e vinte e um 
mil e setenta e um euros e noventa e nove cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 14 de junho do corrente 
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ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco 
milhões e setenta e quatro mil e seis euros e onze cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de doze milhões quinhentos e quarenta mil quatrocentos e vin-
te e um euros e oito cêntimos. 

Liga dos Combatentes Núcleo de Espinho
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta recebida pelo Presi-
dente da Direção da Liga dos Combatentes Núcleo de Espinho, 
a agradecer toda a colaboração prestada na cedência das ins-
talações do Fórum de Arte e Cultura de Espinho (auditório e 
salas), para a realização da cerimónia e almoço convívio, bem 
como a disponibilidade e a contribuição do Sr. Dr. Armando Bou-
çon e dos funcionários do museu. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, realizar a próxima reu-
nião de Câmara no dia 8 de julho pelas 17:00 horas. 

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 

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,

ATA N. 15/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE OITO DE JULHO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE

Aos oito dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 
reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Pre-
sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vi-
cente 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 Sou-
sa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 
aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação N.º 152/2019
Aprovação da ata n.º 14/2019 de 24 de junho
Em virtude da ata n.º 14/2019 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 24 de junho ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do arti-
go 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 aci-
ma citado, deliberado a sua aprovação por unanimidade. Par-
ticiparam na votação apenas os membros do órgão executivo 
que estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em 
apreciação.

Deliberação N.º 153/2019
Protocolo de colaboração com a MOBI.E, S.A. para instala-
ção de carregamento de veículos Elétricos
Presente a informação n.º 1214/2019 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 
documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câ-
mara, tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-
var o “Protocolo de colaboração com a MOBI.E, S.A. para instala-
ção dos postos de carregamento de veículos elétricos”.  

Deliberação N.º 154/2019
Processo Disciplinar n.º 2/2018 – Arguida: X; Relatório e 
Decisão de aplicação sanção disciplinar
Presente a informação n.º 1349/2019 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo) Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente 
o Relatório Final proferido pelo Instrutor do Processo Discipli-
nar n.º 2/2018 em 28 de maio de 2018, com o qual concor-
dou e deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do 
PS, aplicar à arguida x (trabalhadora em funções públicas da 
Câmara Municipal de Espinho com vínculo de emprego público 
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, carreira 
e na categoria de Técnico Superior, a exercer funções Divisão 
de Ação Social, Intergeracional e Saúde), uma sanção discipli-
nar de pena de multa, em quantia equivalente à remuneração 
base de seis dias, conforme o disposto no artigo 185.º e no n.º 
2 do artigo 181.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Pública 
(LTFP), de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 181.º da 
LTFP, pela prática de factos em violação dos deveres de res-
peito e de correção, no dia 17 de outubro de 2018 e enquanto 
se encontrava no exercício das suas funções, conforme melhor 
descrito no Relatório Final), e que se afigurar como suficien-
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te para assegurar a adequação futura do comportamento da 
trabalhadora-arguida às obrigações decorrentes das suas 
funções na Câmara Municipal de Espinho, nos termos melhor 
fundamentados naquele Relatório Final pelo Instrutor do Pro-
cesso. Mais deliberou a Câmara, notificar a arguida do presente 
projeto de decisão, para efeitos de garantia do seu direito de 
audiência de interessado, de acordo com o consagrado no n.º 
3 do artigo 269.º da Constituição da República Portuguesa, e 
nos termos do previsto nos artigos 121.º a 124.º do Código 
de Procedimento Administrativo, fixando-lhe para o efeito um 
prazo de dez dias úteis. 

Deliberação N.º 155/2019
Hasta Pública para alineação de um imóvel pertencente 
ao Município, sito na Rua 4, n.º 656 e 660, em Espinho
Presente a informação n.º 1363/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-
tegrante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, 
concordando com a proposta dos serviços, deliberou, por una-
nimidade: i. Alienar o bem imóvel sito na Rua 4, n.º 656 e 660 
da freguesia e concelho de Espinho, inscrito na matriz predial 
urbana de Espinho com o artigo n.º 149 e descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Espinho sob o n.º 3901/20100120, 
ao abrigo da competência prevista na alínea g) no n.º 1 do arti-
go 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor, através de procedimento de hasta pública. ii. Fixar 
o valor base de licitação do imóvel em 112.500,00€ (cento e 
doze mil e quinhentos euros). iii. Aprovar as respetivas peças 
de procedimento de hasta pública para o efeito da alienação do 
imóvel. iv. Estabelecer o próximo dia 09/09/2019, pelas 15.00 
horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Espinho 
(Edifício dos Paços do Concelho) para efeitos da realização da 
hasta pública e respetiva praça. v. Designar os Srs. Vereadores 
Vicente Pinto, Lurdes Ganicho e Miguel Reis para integrarem a 
Comissão que dirigirá a praça e os trabalhos da hasta pública. 
Determinar a publicitação da hasta pública, por anúncio, atra-
vés da afixação de editais, da publicação em jornal local e na 
página da internet do Município de Espinho. 

Deliberação N.º 156/2019
Hasta Pública para alineação de um imóvel pertencente 
ao Município, sito na Rua 8, n.º 67, em Espinho
Presente a informação n.º 1359/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-
to e, concordando com a proposta dos serviços, deliberou, por 
unanimidade: i. Alienar o bem imóvel sito na Rua 8, n.º 67, da 
freguesia e concelho de Espinho, inscrito na matriz predial ur-
bana de Espinho com o artigo n.º 4323 e descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Espinho sob o n.º 2282/20080702, 
ao abrigo da competência prevista na alínea g) no n.º 1 do arti-

go 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor, através de procedimento de hasta pública. ii. Fixar 
o valor base de licitação do imóvel em 116.000,00€ (cento e 
dezasseis mil euros). iii. Aprovar as respetivas peças de proce-
dimento de hasta pública para o efeito da alienação do imóvel. 
iv. Estabelecer o próximo dia 09/09/2019, pelas 15h30m, na 
Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Espinho (Edifício dos 
Paços do Concelho) para efeitos da realização da hasta pública 
e respetiva praça. v. Designar os Srs. Vereadores Vicente Pinto, 
Lurdes Ganicho e Miguel Reis para integrarem a Comissão que 
dirigirá a praça e os trabalhos da hasta pública. Determinar a 
publicitação da hasta pública, por anúncio, através da afixação 
de editais, da publicação em jornal local e na página da internet 
do Município de Espinho. 

Deliberação N.º 157/2019
Hasta Pública para alineação de um imóvel pertencente 
ao Município, sito na Rua 8, n.º 115, em Espinho
Presente a informação n.º 1362/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-
to e, concordando com a proposta dos serviços, deliberou, por 
unanimidade: i. Alienar o bem imóvel sito na Rua 8, n.º 115, 
da freguesia e concelho de Espinho, inscrito na matriz predial 
urbana de Espinho com o artigo n.º 319 e descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Espinho sob o n.º 1904/20030731, 
ao abrigo da competência prevista na alínea g) no n.º 1 do arti-
go 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor, através de procedimento de hasta pública. ii. Fixar 
o valor base de licitação do imóvel em 70.000,00€ (setenta 
mil euros). iii. Aprovar as respetivas peças de procedimento de 
hasta pública para o efeito da alienação do imóvel. iv. Estabe-
lecer o próximo dia 09/09/2019, pelas 16.00 horas, na Sala 
de Reuniões da Câmara Municipal de Espinho (Edifício dos Pa-
ços do Concelho) para efeitos da realização da hasta pública e 
respetiva praça. v. Designar os Srs. Vereadores Vicente Pinto, 
Lurdes Ganicho e Miguel Reis para integrarem a Comissão que 
dirigirá a praça e os trabalhos da hasta pública. Determinar a 
publicitação da hasta pública, por anúncio, através da afixação 
de editais, da publicação em jornal local e na página da internet 
do Município de Espinho. 

Deliberação N.º 158/2019
Atribuição de subsídio – Festa em Honra de S. Vicente da 
Idanha 2019
Presente a informação n.º 1369/2019 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 250,00€ (duzentos e 
cinquenta euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, como 
entidade responsável pela Festa em Honra de S. Vicente da 
Idanha. 
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Deliberação N.º 159/2019
Convite: Semana da Mobilidade – 16 a 22 de setembro
Presente a Informação n.º 1354/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento do 
convite feito pelo Secretário de Estado do Ambiente, Dr. João 
Ataíde, e deliberou, por unanimidade, aderir ao Dia Sem Carros, 
22 de setembro de 2019, propondo que se feche o centro da 
cidade, entre rua 2/Av. 24 e Rua 9-62/rua 29. 

Deliberação N.º 160/2019
Pedido para a realização da festa de Santo Estevão e Sra. 
da Guia de Guetim: utilização de espaço público
Presente a informação n.º 1355/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar o pedido da Fábrica da Igreja 
Paroquial de Guetim, para realização da festa de Santo Estevão 
e Sra. da Guia de Guetim, de 3 a 5 de agosto, bem como utili-
zação do espaço público com encerramento/condicionamento 
de algumas ruas, visando a realização da procissão no dia 4 de 
agosto a partir das 11.00 horas às 14.00 horas, com o seguinte 
percurso: Largo de Santo Estevão, Rua da Igreja, Rua Luís de 
Camões, Rua do Souto, Rua das Manas, Rua dos Combatentes, 
Rua da Igreja. 

Deliberação N.º 161/2019
Utilização do espaço público: procissão no lugar da Idanha
Presente a informação n.º 1343/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Paróquia 
de Anta (S. Martinho) - Fábrica da Igreja Paroquial de Anta para 
utilização do espaço público, com encerramento/condiciona-
mento de algumas ruas, visando a realização da procissão no 
lugar da Idanha em honra do patrono São Vicente, no dia 14 de 
julho de 2019, a partir das 11.30h, com o seguinte percurso: 
Capela de S. Vicente seguindo para a Rua da Idanha, Travessa 
da Murraça, Rua da Murta, Rua da Lagarta, Largo de S. Vicente, 
Capela de S. Vicente. 

Deliberação N.º 162/2019
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação n.º 1344/2019 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 aquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblio-

teca Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de abril, maio e 
junho de 2019 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respe-
tivas liberalidades. 

Deliberação N.º 163/2019
Pedido de parecer prévio vinculativo sobre a celebração 
de contrato de aquisição de serviços na modalidade de 
avença para “Aquisição de Serviços de Assessoria”
Presente a informação n.º 1360/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida, bem como os documentos 
na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e, tendo presente os pressupostos atrás refe-
ridos, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 
votos contra dos Vereadores do PS, aprovar nos termos e para 
os efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro (alterado sucessivamente pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 66/2012, de 31 de 
dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro; e regulamen-
tado pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio), no artigo 3.º 
da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, e nos n.ºs 7 e 8 do 
artigo 63.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, e uma vez 
que se encontram demonstrados os requisitos legais exigíveis 
para o efeito, emitir parecer prévio vinculativo para a celebra-
ção de contrato de “Aquisição de Serviços de Assessoria Jurí-
dica”, na modalidade de avença, através de procedimento por 
ajuste direto, nos termos da alínea d), do n.º 1 do artigo 20.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP - aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na redação con-
ferida pela Declaração de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de 
outubro, retificada e republicada pela Declaração de Retifica-
ção n.º 42/2017, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/2018, de 15 de maio), ao Dr. Fernando Manuel Lousada 
de Meira Ramos, advogado, contribuinte n.º 180 700 917, pelo 
valor base de 18.000,00€ (dezoito mil euros), a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 540 dias. 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. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 2 de julho de 
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (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 seiscentos e cinco 
mil quatrocentos e trinta e três euros e dezoito cêntimos. DO-
TAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e sessenta e 
cinco mil setecentos e setenta e seis euros e cinquenta e qua-
tro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 2 de 
julho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor 
de trinta e cinco milhões cento e setenta e seis mil trezentos 
e quarenta e um euro e noventa e nove cêntimos, tendo sido 
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de catorze 
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milhões duzentos e vinte e sete mil novecentos e catorze eu-
ros e vinte cêntimos. 

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. 

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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal
A Chefe de Divisão, 
 

ATA N. 16/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E DOIS DE JULHO DE DOIS 
MIL E DEZANOVE. 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano dois mil e deza-
nove, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal 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 An-
tónio Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos 
Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacer-
da Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por 
motivo justificado, a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e 
Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 164/2019
Aprovação da ata n.º 15/2019 de 8 de julho
Em virtude da ata n.º 15/2019 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 8 de julho ter sido entregue em fotocópia a todos 
os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo 
a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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 estive-
ram presentes na reunião a que se reporta a ata em aprecia-
ção. 

Deliberação Nº 165/2019
Adesão da Assembleia Municipal à ANAM - Associação Na-
cional de Assembleias Municipais
Presente a informação n.º 1465/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento do ofício 
da Assembleia Municipal n.º 42/2019 datado de 25/06/2019, 
bem como dos documentos que o acompanhavam e deliberou, 
por unanimidade, formalizar a adesão do Município de Espinho 
à ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 3.º dos Estatu-
tos da ANAM. 

Deliberação Nº 166/2019
Abertura de procedimentos concursais para constituição 
de vínculos de emprego público por tempo indeterminado
Presente a informação n.º 1469/2019 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com 
a proposta do Sr. Vice-Presidente, deliberou, por unanimida-
de, ao abrigo do previsto nos nºs 1 e 2 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP - aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; na redação em vigor) 
e do disposto nos n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (na sua redação 
em vigor), devidamente conjugados com o fixado nos nºs 3 e 
4 do artigo 30.º da LTFP, aprovar a abertura de procedimento 
concursal comum para recrutamento com vista à constituição 
de relações jurídicas de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, para preenchi-
mento dos seguintes postos de trabalho: 2 postos de trabalho 
na carreira/categoria de Assistente Operacional (Coveiro); 15 
postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Opera-
cional (Educação). Mais deliberou a Câmara Municipal que seja 
feita a devida publicitação deste procedimento concursal nos 
termos legais aplicáveis, nomeadamente na 2.ª série do Diário 
da República, sem prejuízo dos demais meios de divulgação e 
publicitação previstos na lei.  

Deliberação Nº 167/2019
Recurso à reserva de recrutamento – procedimento con-
cursal para ocupação de 2 postos de trabalho da carreira/
categoria de Assistente Operacional (saneamento) Divi-
são de Serviços Básicos e Ambiente
Presente a informação n.º 1468/2019 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
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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 una-
nimidade, autorizar o recrutamento do candidato classificado a 
seguir constante na lista de ordenação final do procedimento 
concursal em questão, nos termos do disposto no n.º 1 do arti-
go 30.º da LTFP, e ainda dos nºs 1 e 2 do art.º 40.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril.  

Deliberação Nº 168/2019
Requalificação Urbana - Estudo para requalificação e pro-
longamento da Rua dos Limites e alinhamentos da Rua 
das Árvores, Rua da Corga e Rua do Monte
Presente a informação n.º 1365/2019 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar o estudo para requalificação e prolongamento da Rua 
dos Limites e alinhamentos da Rua das Árvores, Rua da Corga 
e Rua do Monte.  

Deliberação Nº 169/2019
Normas para o pagamento em prestações de dívidas re-
ferentes à receita dos serviços de fornecimento de água, 
de drenagem de águas residuais e de gestão de resíduos 
sólidos urbanos
Presente a informação n.º 1458/2019 da Divisão de Gestão de 
Serviços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maio-
ria e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar as Normas para 
o pagamento em prestações de dívidas referentes à receita 
dos serviços de fornecimento de água, de drenagem de águas 
residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Deliberação Nº 170/2019
Indemnização por danos causados na viatura 94-07-QQ
Presente a informação n.º 1403/2019 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 
documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câ-
mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-
var o pagamento no valor de 532,98 € (quinhentos e trinta e 
dois euros e noventa e oito cêntimos), referente aos prejuízos 
decorrentes dos danos causados na viatura Toyota de matrícu-
la 94-07-QQ propriedade de Carlos David Belo Pinto Cardoso, 
quando circulava na Rua da Aldeia Nova em Anta. 

Deliberação Nº 171/2019
Bébécar – pedido de autorização para sessão fotográfica
Presente a informação n.º 1464/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Bébécar, 
para realização de sessão fotográfica no dia 29 ou 30 ou 31 de 
agosto, com recurso aos espaços exteriores da cidade, Câmara, 
Ruas, Praias e zona do S. Pedro. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 16 de julho de 
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (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 duzentos e quatro 
mil seiscentos e oitenta e quatro euros e setenta e dois cên-
timos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão trezentos e 
seis mil quatrocentos e quarenta e dois euros e vinte e cinco 
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 16 de 
julho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor 
de trinta e cinco milhões trezentos e sessenta mil quinhentos 
e trinta e sete euros e sessenta cêntimos, tendo sido efetua-
dos pagamentos até ao mesmo dia no valor de quinze milhões 
setecentos e oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e seis 
euros e quarenta e seis cêntimos.  

Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães 
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail enviado pelo Presi-
dente da Direção da Associação de Reformados e Pensionistas 
de Guimarães, a agradecer a cedência de um espaço para o es-
tacionamento de treze autocarros, que transportaram cente-
nas de associados no passeio/visita à cidade de Espinho, no 
passado dia 17 de junho de 2019.  

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. 

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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ATA N. 17/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE. 

Aos dois dias do mês de agosto do ano dois mil e dezanove, 
conforme edital n.º 33/2019, de 23 de julho, nesta cidade de 
Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em 
reunião ordinária pública, a mesma Câmara sob a Presidência 
do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, 
com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de 
Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Carlos 
Nuno Lacerda Lopes e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, 
tendo faltado o Vereador Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 
por se encontrar de férias e o Vereador Adelino Miguel Lino 
Moreira Reis, por motivo justificado. Sendo 17.00 horas, o Se-
nhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 172/2019
Aprovação da ata n.º 16/2019 de 22 de julho
Em virtude da ata n.º 16/2019 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 22 de julho ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do arti-
go 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. Participa-
ram na votação apenas os membros do órgão executivo que 
estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em apre-
ciação. 

Deliberação Nº 173/2019
Fundo Ambiental - Protocolo de Colaboração Técnica e Fi-
nanceira
Presente a informação n.º 1551/2019 da Divisão de Planea-
mento 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, tendo presente o acima conside-
rado, tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-
var a presente minuta e celebrar com o Fundo Ambiental e com 
a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. o referido “PROTOCOLO 
DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA”, de acordo com os 
considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 174/2019
Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e 
a A.H.B.V.C.E. - Associação Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários do Concelho de Espinho para a manutenção dos 
serviços operacionais mínimos do Corpo de Bombeiros no 

período de 2020 a 2024
Presente a informação n.º 1548/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade: I. Aprovar a minuta de “Protocolo 
de Colaboração entre o Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. 
- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Conce-
lho de Espinho para a manutenção dos serviços operacionais 
mínimos do Corpo de Bombeiros no período de 2020 a 2024”, 
de acordo com os considerandos e termos nele fixados, nos 
termos da alínea u) do nº 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; na 
redação atual); II. Submeter à apreciação da Assembleia Muni-
cipal de Espinho a aprovação da minuta e celebração do referi-
do Protocolo - ao abrigo da competência prevista na alínea ccc) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela 
Lei n.º 22/2015, de 17 de março. 

Deliberação Nº 175/2019
Proposta de adesão à Central Nacional de Compras Muni-
cipais (CNCM) – Connect
Presente a informação n.º 1514/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade: I. Integrar, sem carater vinculativo 
de aquisição, sem qualquer custo de adesão ou manutenção, 
em conjunto com outros Organismos Públicos da Administra-
ção Local e com a empresa municipal Municípia – Empresa de 
Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A., a Central de 
Compras denominada Central Nacional de Compras Municipais, 
e habilitando a mesma a iniciar procedimentos concursais e 
celebrar acordos-quadro com vista a disciplinar relações con-
tratuais futuras pelas entidades aderentes, bem como a fazer 
convites ao abrigo dos acordos-quadro por si assinados; II. Au-
torizar a Municípia a gerir, com carácter exclusivo, a Central de 
Compras CNCM, atento o estudo de viabilidade (anexo à infor-
mação acima referida); III. Aprovar o Regulamento Orgânico e 
de Funcionamento da Central de Compras CNCM (anexo à infor-
mação acima referida); IV. Aprovar o Portal informativo criado 
pela Municípia em www.centralconnect.pt. 

Deliberação Nº 176/2019
Pedido de prévio parecer favorável e pedido de parecer 
prévio vinculativo sobre a celebração de contrato de aqui-
sição de serviços na modalidade de tarefa para “Respon-
sabilidade Técnica pela Exploração de Instalações Elétri-
cas”
Presente a informação n.º 1513/2019 da Divisão de Gestão 
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Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e, tendo presente os pressupostos referidos na informação 
acima, deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do 
PS, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 1 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (al-
terado sucessivamente pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro e Lei n.º 80/2013, de 28 
de novembro; e regulamentado pela Portaria n.º 149/2015, de 
26 de maio), no artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de 
maio, e nos n.ºs 6 e 7 do artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 
de dezembro, e uma vez que se encontram demonstrados os 
requisitos legais exigíveis para o efeito, emitir prévio parecer 
favorável e emitir parecer prévio vinculativo para a celebração 
do contrato de aquisição de serviços de “Responsabilidade Téc-
nica pela Exploração de Instalações Elétricas”, na modalidade 
de tarefa, por ajuste direto simplificado a Tiago Osvaldo da 
Silva e Sousa Pereira, engenheiro eletrotécnico, contribuinte 
número 232209120, pelo valor base de 4.760,00€ (quatro mil 
setecentos e sessenta euros), a que acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, pelo prazo de 365 dias (1 ano). Os Vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 
do Partido Socialista (PS) declaram o sentido de voto de abs-
tenção na medida em que não foram informados, não participa-
ram, não integraram qualquer estudo, análise ou avaliação re-
ferente a esta matéria e sua justificação, pelo que não dispõem 
de informação fundamentada para proferir qualquer aprovação 
ou reprovação da mesma; remetendo a responsabilidade da 
ação para o executivo que a aprova e vincula por contrato ao 
técnico “Tiago Osvaldo da Silva e Sousa Pereira” conforme pa-
recer favorável do presidente.”  

Deliberação Nº 177/2019
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura 
do procedimento por concurso público (com publicidade 
internacional), para a execução da empreitada de obras 
públicas de “Reabilitação da rede de abastecimento de 
água do concelho de Espinho - Cidade (1ª Fase) – Zonas 1, 
3 e 4 e Criação de ZMC”
Presente a informação n.º 1553/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, o seguinte: I. Determinar a abertu-
ra de um procedimento pré-contratual com vista à execução da 
empreitada de obras públicas de “Reabilitação da rede de abas-
tecimento de água do concelho de Espinho – Cidade (1ª Fase) 
– Zonas 1, 3 e 4 e Criação de ZMC” e para esse efeito, seja ado-
tado um procedimento por concurso público (com publicação de 
anúncio no Jornal Oficial da União Europeia), de acordo com o 
preceituado na alínea a), do artigo 19.º do CCP, pelo valor base 
de 1.090.000,00 € (um milhão e noventa mil euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor; II. Aprovar o valor estimado do 
contrato em 1.209.900,00€ (um milhão duzentos e nove mil e 
novecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos do pedido de autorização de despesa e informação (re-
gisto n.º 401/2019 de 29 de julho), elaborada pela Divisão de 
Serviços Básicos e Ambiente (para onde se remete e cujo teor 
aqui se reproduz para os devidos efeitos); III. Aprovar as peças 
do procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do 
artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minuta), do 
programa do concurso e do caderno de encargos com os respe-
tivos anexos, incluindo o projeto de execução nos termos do fi-
xado no n.º 1 do artigo 43.º do CCP, o qual foi objeto de revisão 
de acordo com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo e que se 
anexam à presente decisão de contratar; IV. Determinar que, de 
acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º e no artigo 69.º 
do CCP, a condução deste procedimento, seja realizada pelo Júri 
do Procedimento, delegando neste órgão as respetivas com-
petências, em respeito pelo estipulado no artigo 109.º do CCP, 
com exceção da competência para a retificação das peças dos 
procedimento, para a decisão sobre erros ou omissões identi-
ficados pelos interessados, para a decisão de qualificação dos 
candidatos ou para a decisão de adjudicação, conforme previs-
to na parte final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicável por remissão 
do artigo 109.º, n.º 1 do referido diploma legal. Designando, 
para efeitos da constituição do júri, os seguintes membros: 
PRESIDENTE – Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Moreira de Sá, 
Chefe da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente (DSBA); 1.º 
EFETIVO – David Teixeira Pereira de Pinho, Técnico Superior da 
DSBA; 2.º EFETIVO – Carolina Alexandra Gama Santos, Técnica 
Superior da DSBA; 1.º SUPLENTE – Luís Filipe Sá Pinho, Assis-
tente Técnico da DSBA; 2.º SUPLENTE – Vera Mónica Rodrigues 
Alves Assistente Técnica da DSBA; V. Designar como gestor do 
contrato, o Eng.º Joaquim Alexandre Guerra Moreira de Sá (Che-
fe da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente), nos termos e 
para os efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do 
CCP, com a função de acompanhar permanentemente a execu-
ção deste.  

Deliberação Nº 178/2019
Empreitada de “Requalificação do Canal Ferroviário do 
Concelho de Espinho e Estacionamento Subterrâneo – In-
terface” – Pedido de Reajustamento a Plano de Trabalhos, 
Plano de mão-de-obra, Plano de Equipamentos e Crono-
grama Financeiro
Presente a informação n.º 1544/2019 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria e 
2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o reajustamento 
do plano de trabalhos e documentos associados, designada-
mente o plano de mão-de-obra, do plano de equipamentos e 
do cronograma financeiro, propostos pelo empreiteiro, conside-
rando o parecer da fiscalização datado de 24 de julho de 2019 
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e as suas ressalvas, bem como a fundamentação preconizada 
no artigo 404º do Código dos Contratos Públicos, de que em 
caso de desvio do plano de trabalhos que possa por em risco 
o prazo global da empreitada o plano deve ser reajustado, com 
as medidas de correção necessárias à recuperação do atraso 
verificado. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-
claração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista (PS) vo-
tam contra a proposta de reajustamento do plano de trabalhos 
e rejeitam todos os documentos apresentados a esta Câmara 
por não compreenderem o fundamento e a necessidade desta 
apresentação quando, no limite e conforme se justifica, nada 
tem que ser imputado ao dono de obra. Contudo, importa re-
ferir e sublinhar que a empresa ABB,SA ao solicitar o reajusta-
mento do plano de trabalhos e das restantes peças associadas 
como o cronograma financeiro atribui responsabilidades à Câ-
mara através do oficio n 3695 de 23/07/2019, onde destaca 
“o não desvio da conduta de gás na rua 23, a não demolição 
do antigo edifício do S. C. de Espinho e o surgimento de diver-
sas infraestruturas não cadastradas”. Ora o que se verifica é 
que, segundo este documento, existe uma ligação direta entre 
a demolição de um edifício e a participação da Câmara neste 
processo que é de caracter privado e, a nosso ver, a Câmara 
deveria apenas não permitir que tal demolição tivesse lugar, 
por se tratar de um edifício de carácter e valor patrimonial. A 
ligação e a responsabilização da Câmara por este facto, de uma 
obra de caracter privado, levantam questões sérias de legali-
dade do processo que importaria averiguar de modo a que não 
existisse qualquer tipo de favorecimento, participação ou des-
favorecimento a privados e que implique prejuízos para o erário 
público provocando alterações imputáveis ao Dono de Obra (tal 
como foi apresentado pela construtora). Por outro lado, o que 
se verifica nestes documentos é que não estão devidamente 
esclarecidas as alterações ao projecto realizadas e em curso, 
nem a responsabilidade técnica das mesmas. Ou seja, da deci-
são de alteração técnica, tecnológica, sistemas de construção, 
materiais, seu desenho, qualidade e quantidade que a olhos 
nus se verificam existir na obra, nada consta, nem em rela-
tórios da fiscalização, nem nas medições, nem no articulado 
que se apresenta, nem em aditamentos que deveriam existir 
a acompanhar o processo, nem mesmo nos termos de respon-
sabilidade que poderão já não corresponder à obra realizada e 
que, deste modo, possa estar já em situação de incumprimento 
e de ilegalidade. Ao mesmo tempo, tendo em conta os planos 
de segurança apresentados anteriormente, que não refletem 
nem reproduzem os acontecimentos que a obra, a céu aberto, 
evidencia à população, somos também levados a rejeitar e a 
não aprovar qualquer destes documentos que apenas servem 
para esclarecer o óbvio: há neste processo falhas graves de 
correspondência entre projecto e obra que a Câmara, fazendo 
de conta que não vê, vai aceitando e aprovando de uma forma, 
a nosso ver irresponsável, na medida em que o financiamento 
europeu tem exigências de cumprimento e que nos leva a re-
cear não estarem a ser cumpridas, tal como tem sido noticiado 
em diferentes fóruns de comunicação. Neste sentido votamos 
e somos contra esta proposta, libertando-nos da assunção de 

qualquer responsabilidade perante esta situação que nos le-
vanta todas as dúvidas quanto aos procedimentos aprovados 
pelo executivo relativamente ao desenvolvimento contratual, 
financeiro, material, gestão e de participação na execução de 
toda esta obra que se encontra ainda em curso.” 

Deliberação Nº 179/2019
Atribuição de subsídio Festas em Honra Nossa Senhora 
do Mar - Silvalde 2019
Presente a informação n.º 1562/2019 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 4.500,00€ (quatro mil e 
quinhentos euros), à Comissão de Festas em Honra Nossa Se-
nhora do Mar, como entidade responsável pela Festa em Honra 
Nossa Senhora do Mar em Silvalde, assumindo o município os 
gastos relativos ao consumo de eletricidade para as ornamen-
tações da mesma. 

Deliberação Nº 180/2019
Atribuição de subsídio à Associação Paramos em Movi-
mento - Festa do Emigrante 2019
Presente a informação n.º 1565/2019 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 1.750,00€ (mil setecen-
tos e cinquenta euros), à Associação Paramos em Movimento, 
como entidade responsável pela Festa do Emigrante 2019 em 
Paramos, assumindo o município os gastos relativos ao consu-
mo de eletricidade para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 181/2019
Atribuição de subsídio Festas em Honra de Santo Estevão 
e Nossa Senhora da Guia - Guetim 2019
Presente a informação n.º 1563/2019 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 2.000,00€ (dois mil eu-
ros), à Comissão de Festas em Honra de Santo Estevão e Nossa 
Senhora da Guia, como entidade responsável pelas Festas em 
Honra de Santo Estevão e Nossa Senhora da Guia em Guetim, 
assumindo o município os gastos relativos ao consumo de ele-
tricidade para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 182/2019
Atribuição de Subsídio Festas em Honra Nosso Senhor do 
Calvário – Silvalde 2019
Presente a informação n.º 1564/2019 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
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aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.500,00€ (mil e 
quinhentos euros), à Comissão de Festas em Honra do Nosso 
Senhor do Calvário, como entidade responsável pela Festa em 
Honra Nosso Senhor do Calvário em Silvalde, assumindo o mu-
nicípio os gastos relativos ao consumo de eletricidade para as 
ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 183/2019
Requalificação do Canal Ferroviário do Concelho de Espi-
nho e estacionamento subterrâneo - interface (RECAFE) 
– dedução do adiantamento
Presente a informação n.º 1580/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria e 2 votos contra dos Vereadores do 
PS, aprovar a dedução mensal do adiantamento já concedi-
do de 15% do preço de adjudicação dos trabalhos à empresa 
“Alexandre Barbosa Borges, S.A.” até à conclusão da emprei-
tada em novembro de 2020, considerando a reprogramação 
da obra. A dedução deverá corresponder a 20% do valor dos 
trabalhos realizados mensalmente nos termos da cláusula 39.º 
do Caderno de Encargos, conjugado com o artigo 292.º do CCP. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os vereadores do Partido Socialista (PS) manifestam o 
seu sentido de voto - contra esta proposta relativa à dedução 
do adiantamento em coerência com o que foi já apresentado 
anteriormente; na medida em que não havia necessidade de 
prestação do adiantamento solicitado e que se assemelha a 
um acerto de tesouraria que importaria justificar e fundamen-
tar entre este executivo municipal com uma capacidade de en-
dividamento esgotado e uma empresa privada de construção, 
cuja obra e os devidos programas de trabalho e de execução 
deveriam estar em dia e de acordo com o projecto aprovado, 
materiais consignados e orçamentado adjudicado. Deste modo, 
não deveria existir necessidade de adiantamento que a nosso 
ver não encontra qualquer justificação válida para o efeito. As-
sim sendo, os vereadores do Partido socialista, declaram que 
remetem toda a responsabilidade da ação deste propósito em 
termos presentes e futuros para o executivo que aprova e as-
sina, não concordando nem com a sua realização anterior, nem 
com o pedido agora realizado que carece de parecer jurídico e 
de verificação legal quanto ao procedimento.” 

Deliberação Nº 184/2019
Cerciespinho – ocupação da via pública – ratificação de 
despacho
Presente a informação n.º 1549/2019 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido da Cerciespinho apresenta-
do pelo Coordenador Lino Alberto, para prorrogação do prazo, 
para ocupação da via pública de 28 e julho a 6 de setembro de 
2019, no âmbito do evento “Bairro com Alegria” 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 29 de julho de 
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (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) trezentos e oitenta e um mil e 
treze euros e onze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – 
um milhão trezentos e trinta e nove mil duzentos e vinte e um 
euros e setenta cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 
até ao dia 29 de julho do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de trinta e cinco milhões duzentos e vinte 
e nove mil trezentos e sessenta euros e vinte e oito cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de dezassete milhões quinhentos e vinte e oito mil e cinquenta 
e sete euros e trinta e seis cêntimos.   

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, realizar a próxima 
reunião de Câmara no dia 2 de setembro pelas 17:00 ho-
ras. 

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. 

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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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE AGOSTO DE 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Agosto 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 classifi-
cação 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 Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.288.210 14.707.546 60,55%
Receitas de Capital 12.433.560 6.916.588 55,63%
Outras Receitas 10 746 7462,50%

Total da Receita 36.721.780 21.624.879 58,89%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.667.590 13.380.173 59,03%
Despesas de Capital 14.054.190 7.909.344 56,28%

Total da Despesa 36.721.780 21.289.517 57,98%
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Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 12.071.198 11.398.294 12.625.285 12.104.521

Pessoal 5.946.273 5.946.273 6.384.375 6.381.710
Aquisição de Bens e Serviços 5.559.295 5.122.575 5.738.768 5.445.926
Outras Despesas Correntes 565.629 329.446 502.141 276.884

Serviço da Dívida 879.658 879.288 1.634.922 1.620.795
Juros e Outros Encargos 171.625 171.255 88.450 88.374
Passivos Financeiros 708.033 708.033 1.546.472 1.532.421

Investimento Global 3.209.985 2.687.919 7.554.593 6.376.923
Aquisição de Bens de Capital 2.505.284 2.063.757 6.862.593 5.738.577
Transferências de Capital 543.738 543.680 611.519 611.519
Ativos Financeiros 160.964 80.482 80.482 26.827

Restantes Despesas 1.076.591 1.071.171 1.216.925 1.187.278
Transferências Correntes 959.624 954.204 1.216.925 1.187.278
Outras Despesas de Capital 116.967 116.967 0 0

Total da Despesa 17.237.433 16.036.672 23.031.725 21.289.517

DESPESA Agosto-2018 Agosto-2019

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 11.174.605 11.162.298 9.422.441 9.424.107

Impostos Directos 4.405.340 4.405.340 3.765.260 3.765.260
Impostos Indirectos 1.023.350 1.022.822 1.087.883 1.060.616
Taxas, Multas e Outras Penalidades 1.037.200 1.036.547 1.104.178 1.103.752
Rendimentos de Propriedade 334.246 334.246 293.225 293.225
Venda de Bens e Serviços Correntes 2.963.685 2.952.559 3.107.095 3.083.564
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 45.558 45.558 64.055 116.945
Reposições não abatidas no Pagamento 1.658 1.658 746 746
Saldo da Gerência Anterior 1.363.568 1.363.568 0 0

Alheia 6.942.976 6.942.976 12.200.807 12.200.772
Passivos Financeiros 0 0 1.000.000 1.000.000
Fundos Municipais 3.956.408 3.956.408 4.212.976 4.212.976
Outras Transferências 2.986.568 2.986.568 6.987.831 6.987.796

Total da Receita 18.117.581 18.105.274 21.623.248 21.624.879

RECEITA Agosto-2018 Agosto-2019

Própria
44%Alheia

56%

Receita Cobrada 2019
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DÍVIDA Agosto-2018 Agosto-2019
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 22.438.131,92 21.398.919,33

1. Empréstimos 9.547.158,57 8.507.945,98
2. Outros Credores 12.890.973,35 12.890.973,35

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 3.037.032,13 3.274.096,83

1. Empréstimos 0,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 1.705.913,17 1.929.755,36

2.1. Fornecedores c/c 240.867,52 232.655,56
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 232.428,92 106.468,50
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 403.876,79 1.078.038,66
2.4. Estado e outros entes públicos 34,44 24.759,99
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 828.705,50 487.832,65

3. Operações de tesouraria 1.331.118,96 1.344.341,47
3.1. Estado e outros entes públicos 96.537,93 104.074,98
3.2. Clientes e utentes com caução 77.291,95 77.018,63
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1.104.944,09 1.138.837,58
3.4. Outros Credores 52.344,99 24.410,28

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

TOTAL 25.475.164,05 24.673.016,16

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Agosto-2018 Agosto-2019

Dívida

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2.769.324,01 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661.030,00 €          0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299.350,00 €          0,20%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181 361.680,00 €          0,90%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 2.095.315,90 €       3,82%
LIPOR 501394192 1.076.123,33 €       3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140.237,58 €          2,98%
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TERRAS DE SANTA MARIA 501651888 878.954,99 €          16,67%
ANMP 501627413 -  €                       0,32%

PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 12.978,11 €            1,16%
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 12.978,11 €            1,16%

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 7.200,00 €              4,80%
ENERGAIA 504454536 7.200,00 €              4,80%

QUOTIZAÇÕES 72.741,17 €            
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114 72,00 €                   
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250 180,00 €                 
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769 100,00 €                 
ENERGAIA 504454536 2.604,49 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7.500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4.870,68 €              
ADSE 514247517 960,00 €                 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202 1.250,00 €              
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1.500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28.704,00 €            
FUNDAÇÃO SERRALVES 502266643 25.000,00 €            

TOTAL 2.849.265,18 €       0,82%
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Pagamentos em Atraso Agosto-2018 Agosto-2019 ∆
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 0 0 n.a.
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 0 0 n.a.
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 0 0 n.a.
Mais de 360 dias 0 0 n.a.

Total Geral 0 0 n.a.

193

59
41 37

6 8 8 11 11 11 14 14

Dez-13 Dez-14 Dez-15 Dez-16 Dez-17 Mar-18 Jun-18 ago/18 (*) Dez-18 Mar-19 Mai-19 Ago-19

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 3.838.594 2.372.445 61,81%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3.277.102 1.815.643 55,40%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.277.102 1.815.643 55,40%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 561.491 556.802 99,16%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 561.491 556.802 99,16%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 17.596.927 9.444.907 53,67%
EDUCAÇÃO 2.555.957 847.534 33,16%

ENSINO NÃO SUPERIOR 1.373.025 231.726 16,88%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.182.932 615.808 52,06%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 205.920 48.151 23,38%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 205.920 48.151 23,38%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 13.889.405 7.841.299 56,46%
HABITAÇÃO 199.983 43.400 21,70%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 6.616.221 3.922.034 59,28%
SANEAMENTO 2.811.283 1.623.220 57,74%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.940.040 1.033.832 53,29%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.067.714 600.089 56,20%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.254.164 618.725 49,33%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 945.645 707.924 74,86%
CULTURA 320.708 277.323 86,47%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 624.937 430.600 68,90%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 2.754.147 1.321.173 47,97%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 1.655.331 750.843 45,36%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 0 n.a.

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 854.573 485.618 56,83%
MERCADOS E FEIRAS 1.600 0 0,00%
TURISMO 852.973 485.618 56,93%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 244.243 84.712 34,68%
4 OUTRAS FUNÇÕES 423.399 162.909 38,48%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 361.820 132.625 36,65%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 61.579 30.284 49,18%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2019 - Agosto

Total Geral 24.613.066 13.301.434 54,04%
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SERVIÇOS E
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MUNICIPAIS
  ATIVIDADES REALIZADAS DE 
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Em Agosto a Piscina Municipal esteve encerrada para utentes do regime livre e da escola de natação. 

Realização do Torneio Inter-turmas destinado aos níveis 3, 4 e 5 da Escola de Natação, o XXIX Festival de Natação do S.C. Espinho 
e o Convívio da Piscina Municipal de Espinho para Bebés e Adultos. 
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA E       
MUSEOLOGIA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimen-
to cultural e preservação da memória coletiva da comunida-
de 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 expo-
sições 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 
vinte 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 desenvol-
vimento municipal e da identidade singular do concelho, fato-
res 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 relevan-
tes para a caraterização da realidade cultural do município.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Junho a Agosto as seguintes exposições: 5.ª Bienal Internacio-
nal de Arte de Espinho; “Arte em Lata”; “Silvestre Pestana – Um 
artista de contraciclos, obras da coleção de Serralves em Espi-
nho”; “Fragmentos Urbanos”, pintura de Rui Duarte; “António 
Gaio – Percursos de Uma Vida”, exposição documental.
Visitantes: 980

5.ª Bienal Internacional de Arte de Espinho 
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que tem prima-
do pela diversidade cultural, combatendo sempre a sub-repre-
sentação 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 mulhe-
res e os homens representam neste universo das artes plás-
ticas 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 repre-
sentação, 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 mascu-
lino vai permitir trazer uma maior qualidade artística ao even-
to, potenciar a participação de jovens artistas e diversificar a 
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 emo-
ções 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, Ve-
nezuela, 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 exposi-
tivo 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 ad-
ministração da “Tapeçarias Ferreira de Sá”; Professora Doutora 
Maria José Goulão, da Faculdade de Belas Artes da Universida-
de do Porto; Professor Doutor Luís Fortunato Lima, da Facul-
dade de Belas Artes da Universidade do Porto; Yola Vale, ar-
tista 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 inte-
rior; 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 conce-
tual. 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 exe-
cução técnica, a densidade simbólica, a carga de ironia e sar-
casmo, 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 
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Contras das Estrias”, de Alexandra Monteiro; “Removed Reali-
ty”, de Diana Costa.

“Arte em Lata”
No seu 10.º aniversário o Museu Municipal de Espinho convi-
dou 40 artistas plásticos a pintarem um lata de conserva, para 
uma exposição que pretende evocar a excelência e a singulari-
dade do design das latas da antiga fábrica de conservas Bran-
dão, Gomes & C.ª. 

Silvestre Pestana
Um artista de contraciclos, obras da coleção de 
Serralves em Espinho”
Nascido em 1949 no Funchal, Silvestre Pestana é um artista 
plástico, poeta e performer, que tem desenvolvido uma obra 
singular no panorama artístico nacional, tendo-se revelado 
desde o final dos anos 1970 um agente fundamental do circui-
to artístico independente do Porto. A exposição de Serralves 
em Espinho abrange o período no qual Silvestre Pestana este-
ve associado ao coletivo da Poesia Experimental Portuguesa 
na década de 60 do século XX, período esse em que abordou 
a poesia como discurso visual e um meio de resistência anti-
fascista. Exilado em Estocolmo, na Suécia, entre 1969 e 1974, 
o artista desenvolveu performances e intervenções no espaço 
público, contactando com movimentos ambientais e ecológi-
cos. Regressado a Portugal, foi pioneiro nas áreas do vídeo, 
utilizando os néons como um novo sistema de linguagem e 
animação do corpo. Pestana foi mais longe e não se limitou a 
explorar os vários meios, procurando com eles e através deles 
criar novas formas e enunciar uma nova linguagem, “num cons-
tante sobressalto intelectual, num constante questionamento 
e compromisso político.”

“Fragmentos Urbanos”, pintura de Rui Duarte
A exposição de pintura “Fragmentos Urbanos”, de Rui Duarte 
representa um “projeto estético, que resulta, simultaneamen-
te, do amadurecimento de uma linha de trabalho que vinha 
seguindo há algum tempo, e de um processo de pesquisa 
permanente sobre diferentes enquadramentos, perspetivas e 
texturas de determinados edifícios. Daqui resulta um traba-
lho que, embora conservando, na sua generalidade, a tónica 
na policromia e nos contrastes, bem como na vitalidade dos 
traçados que já vinham de trabalhos anteriores, procura rein-
terpretar realidades urbanas, também elas, realidades sociais. 
O que por vezes, e na realidade, nos causa aversão, pode, à 
luz de uma nova leitura e de uma nova plástica, suscitar-nos 
empatia, admiração ou simplesmente curiosidade. É o caso dos 
bairros sociais, favelas ou ruínas retratados nos quadros. Este 
conjunto de telas traduz-se nisso mesmo: olhares pontuais (se 
quisermos, fragmentos) sobre espaços que muito escrevem so-
bre vidas e vicissitudes dos humanos, quiçá contribuindo para 
algumas desmistificações.”

“António Gaio – Percursos de Uma Vida”

O Museu Municipal de Espinho lembrando a figura carismática 
de António Gaio e o seu longo trabalho na promoção e divulga-
ção da atividade cultural em Espinho, repõe a exposição “An-
tónio Gaio - Percursos de Uma Vida”, mostra documental que 
retrata os momentos mais marcantes da vida de António Gaio. 
Imagens, textos e objetos, que dão a conhecer ao visitante 
a atividade cultural e associativa do homenageado. Fruto de 
um trabalho de investigação, que passou por uma selecção de 
informação dispersa em documentação de diferente tipologia 
(jornais, livros, revistas, trabalhos biográficos, fotografias, tes-
temunhos orais), a mostra complementa e reforça o conceito 
que presidiu à organização da homenagem a António Gaio, fun-
cionando como um testemunho físico da preservação da his-
tória de vida do homenageado e da memória coletiva de uma 
comunidade que sente e que sabe reconhecer publicamente o 
valor e o mérito dos seus cidadãos.

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, 
ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, 
WORKSHOPS E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Junho a Agosto o FACE acolheu reuniões 
de várias entidades, a apresentação do livro “Espaços Verdes 
e Vivos”, uma organização da Associação Campo Aberto, com 
o apoio da Cooperativa Nascente, os workshops “Espinho é 
Mar, Espinho é Terra”, com o Centro Infantil II; Cerci Espinho e 
Jardim Infantil Costa Verde, a cerimónia de doação ao Museu 
Municipal de Espinho de um violino da autoria do Eng. Joaquim 
Capela, e o Fórum “Sem Espinhas”.
Participantes: 1.361

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Junho a 
Agosto organizou o XXIII Encontro Internacional de Estátuas 
Vivas, a edição de 2019 do “Vir a Banhos”, que incluiu a recria-
ção de um passeio no Chiado ou Picadeiro, da Burguesia a ba-
nhos em Espinho nos inícios do século XX, todas as atividades 
relacionadas com a Bandeira Azul e integrou a organização do 
FEST, com atividades no FESTinha e no FESTival Village.

As atividades da Bandeira Azul tem tido ao longo dos últimos 
anos uma enorme adesão e sensibilização para as questões 
da preservação do ambiente. Destaque, entre as muitas ativi-
dades realizadas este verão, para o trabalho desenvolvido na 
Oficina do “Rio ao Mar, muito temos a contar!”, que resultou em 
uma exposição no espaço público, contando com a adesão de 
47 lojas do comércio local, e sendo vista por mais de 3000 pes-
soas. Mas a grande novidade desta época balnear foi o projeto 
“Goby”, numa excelente parceria entre o Município e a CerciEs-
pinho, e numa forte aposta na sensibilização para a recolha e 
depósito do plástico nas praias. O “Goby” está na Praia da Baía 
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desde o mês de Maio e tem sido um enorme sucesso. O objeti-
vo da Divisão de Cultural é nos próximos dois anos alargar este 
projeto a todas as praias com Bandeira Azul.

Participantes: 
FEST – 1601 participantes
ESTÁTUAS VIVAS – 49 participantes
VIR-A-BANHOS – 140 figurantes

Público presente:
Falamos de milhares de pessoas que assistiram aos eventos 

Estátuas Vivas e Vir a Banhos.

Atividades Bandeira Azul
Do Rio ao Mar muito temos a contar! 
Participantes: 29

ExpressAR-TE- Do lixo a Arte!
Participantes: 5.000

Centro Azul e… Verde!
Participantes: 700

Do Plástico Fiz Sardinha
Participantes: 44

Eco-Oficinas com os pés na areia e vista sobre o mar! 
Participantes: 21

Histórias Itinerantes de rio que desaguam no Mar!
Participantes: 217

Litter@Sea- Plástico, uma ameaça muito séria
Participantes: 138

Os Suspeitos do Costume- Do rio ao Mar sem Lixo + Goby 
em Espinho- O peixe que come plástico + Exposição “ Os 
Suspeitos do Costume” na LITE
Participantes: 285

Reutilização Criativa com a Lipor
Participantes: 55

TOTAL PARTICIPANTES: 6.489

SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de 
Junho a Agosto as atividades “Hora dos Maiores”, “Leitura Re-
frescante”, visitas guiadas às exposições temporárias, “Férias 
com a Cultura” e oficina Arte Postal. Destaque para o projeto 
pioneiro o “Museu Fora de Portas”, que através da carrinha iti-
nerante deu a conhecer, no espaço da praia, os conteúdos e as 
atividades do Museu Municipal de Espinho convidando a popu-
lação a visitar o Museu em tempos de férias.
Participantes: 1389

Atividades

Hora dos Maiores
Participantes: 18  

Leitura Refrescante

Participantes: 250  

O Museu fora de Portas
Participantes:  1014

Visitas Guiadas exposições permanentes e temporárias do 
Museu e da Biblioteca
Participantes: 17 

Férias com a Cultura
Participantes: 80 

Arte Postal
Participantes: 10

TOTAL PARTICIPANTES: 1389

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

EXPOSIÇÃO “OS SUSPEITOS DO COSTUME”
Loja Interativa de Turismo | 22 de julho a 04 de agosto

A Exposição itinerante “Os Suspeitos do Costume”, da Abae - 
Associação Bandeira Azul Europa, esteve patente na Loja Inte-
rativa de Turismo, de 22 de julho a 04 de agosto.
Esta mostra, apresentou de forma organizada, os resíduos mais 
encontrados nas ações de limpeza de praia com o mesmo nome 
e que decorreu nas Praias do Concelho desde março, promo-
vendo uma reflexão sobre as suas origens e impacto.

 

ESPINHO  REPRESENTADA NA 42.ª FEIRA NA-
CIONAL DE ARTESANATO DE VILA DO CONDE
27 de julho a 11 de agosto
Espinho esteve uma vez mais representada na 42.ª Feira Na-
cional de Artesanato de Vila do Conde, que decorreu de 27 de 
julho a 11 de agosto.
Um Encontro Nacional de Ceramistas que contou com a pre-
sença de cerca de 50 artesãos, foi o principal destaque da 42.ª 
edição da Feira. A cerâmica ocupou lugar de relevo nesta edi-
ção, com exposição, demonstração e workshops sobre práticas 
e técnicas. Este Encontro, reuniu alguns dos principais nomes 
nacionais da produção ceramista, oriundos dos centros oleiros 
de maior relevo do País como Barcelos, Caldas da Rainha ou 
Reguengos de Monsaraz.
Organizada em parceria pela Câmara Municipal de Vila do Con-
de e Associação para Defesa do Artesanato e Património de 
Vila do Conde, a 42.ª Feira Nacional de Artesanato contou com 
a presença de duas centenas de artesãos, de todo o território 
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nacional, grande parte dos quais demonstrando ao vivo o seu 
saber nas mais diversas expressões do artesanato. O evento 
está há muito classificado como a maior e mais expressiva 
mostra das artes tradicionais portuguesas, já que os critérios 
de seleção dos artesãos ali representados prima pela genuini-
dade e autenticidade dos produtos.
Como tem sido habitual nos últimos anos, presença do artesão 
espinhense Herculano Alves, com trabalho ao vivo em madeira, 
na produção de embarcações da xávega, e outras peças identi-

tárias da cidade de Espinho.

EVENTO “PISTONS AND FINS”
26 a 28 de julho
Espinho voltou a receber pelo 3º ano consecutivo o Festival 
Pistons and Fins.
Dedicado à cultura de motores e pranchas, incluiu exposição de 
motas e carros, competição de surf e corridas, concertos e dj´s 
na esplanada da Praia da Baía.
Durante três dias, o evento encheu a cidade de motas, música 
e muita animação.
Houve tempo ainda para momentos de descontração com corri-
da de motas (Drag Race) no recinta da Feira Semanal,
um encontro de Surf e de um passeio que reuniu aproximada-
mente uma centena de motociclistas.
O Festival Pistons and Fins promete regressar em 2020 com 
muita animação e algumas surpresas.
Organizado pela Loja Backdoor sediada na Rua 4, em parceria 
com a Câmara Municipal de Espinho.

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 acom-
panhamento 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 candi-
daturas ao Porta 65 Jovem e ao IHRU

HABITAÇÃO SOCIAL
O atendimento e acompanhamento de proximidade (com aten-
dimento semanal nos diversos complexos habitacionais e vi-
sitas 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 incumprimen-
tos no pagamento das rendas dos fogos de habitação social, 
manteve-se o acompanhamento regular das situações de in-
cumprimento, numa lógica de procura partilhada de soluções, 
em articulação com os técnicos das entidades de primeira linha 
que acompanham as famílias nos vários complexos habitacio-
nais, nomeadamente no âmbito da medida de Rendimento So-
cial de Inserção (RSI) e Ação Social.

No que respeita às atribuições de habitação social, foi concluí-
do o processo de atribuição de 6 habitações municipais (1 T0 e 
5 T2), no âmbito do Concurso por Inscrição - Regime de Arren-
damento Apoiado.

No dia 14 de junho, foi realizada uma Diligência de Desocupa-
ção de um fogo no Bloco B, em Silvalde, ocupado indevidamen-
te pelo filho de um arrendatário do mesmo Bloco. Esta diligên-
cia contou com a colaboração da PSP, da DGAFT (fiscalização) e 
da DOM (selar a porta).

No dia 2 de agosto, realizou-se um Peddy Paper no Castro 
d´Ovil, com jovens do Complexo Habitacional da Quinta de Pa-
ramos, esta iniciativa do Centro Social de Paramos, contou com 
o apoio e participação da DASIS e DC.

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 E 
ISOLAMENTO
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:

Viagem sénior – Edimburgo - Irlanda,
Decorreu de 19 a 22 de junho de 2019, com um grupo de 25 
seniores, os quais tiveram a oportunidade de conhecer os lo-
cais mais emblemáticos desta cidade.

Festa de Verão sénior 2019,
Decorreu no dia 23 de junho, na Nave Polivalente. Nos dias 
11 e 12 de junho foram distribuídos os bilhetes de acesso ao 
evento e no dia 21 foi realizada a montagem e decoração do 
espaço. Participaram 300 seniores.
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6º Baile sénior 2019
Decorreu no dia 28 de julho, no Salão Nobre da Piscina Solário 
Atlântico. Nos dias 15 e 16 de julho foram distribuídos os bilhe-
tes de acesso ao evento e no dia 26 foi realizada a montagem 
e decoração do espaço. Participaram 112 seniores.

Dia Metropolitano dos Avós
Decorreu no dia 24 de julho no Europarque, em Santa Maria da 

Feira e teve como artista principal o Cantor Emanuel, que mui-
to agradou ao público. As inscrições foram realizadas nos dias 8 
e 9 de julho e foram convidadas as instituições com respostas 
para esta população a participar, tendo aderido ao convite os 
Centros Sociais de Paramos e Silvalde e a Associação de Socor-
ros Mútuos de Anta.  

7º Baile sénior 2019
Decorreu no dia 25 de agosto, no Salão Nobre da Piscina So-
lário Atlântico. Nos dias 15 e 16 de agosto foram distribuídos 
os bilhetes de acesso ao evento e no dia 26 foi realizada a 
montagem e decoração do espaço. Participaram 90 seniores.

PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À NATALI-
DADE  “CHEQUE BEBÉ - NASCER EM ESPINHO”
No período de 1 de junho a 31 de agosto, foram rececionadas 
33 candidaturas 26 com o deferimento.

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE (GAE)
O GAE desenvolveu a sua atividade habitual, nomeadamen-
te no que respeita à realização de atendimentos para apoio 
e encaminhamento de diversas situações, no âmbito das suas 
competências. Foram atendidas 18 pessoas e realizados 25 
atendimentos.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
- 4 de junho, entre as 9h30 e as 13h, na Área Metropolitana do 
Porto, decorreu uma reunião de trabalho, no âmbito do Projeto 
Voahr.

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
No período em análise foram registadas 275 utilizações.

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
Encontro Nacional dos GAE´s – Gabinetes de Apoio ao Emigran-
te, que decorreu no dia 3 de junho, no Europarque, em Santa 
Maria da Feira;
Mosaico Social, promovido pela Câmara Municipal de Santa Ma-
ria da Feira, no dia 13 de junho;

1º Congresso Redes da Diáspora, no dia 13 de julho, na Ordem 
dos Contabilistas Certificados, no Porto;

Fórum Inovação Social da Amp, no dia 15 de julho, na Alfande-
ga do Porto

PROGRAMA REDE SOCIAL
No dia 4 de junho, decorreram no FACE Oficinas de Trabalho, 
para a atualização do Diagnóstico Social. Estas oficinas foram 
dinamizadas pela Logframe e pela DASIS e organizadas por fre-
guesia, foram chamados a participar nestas oficinas todos os 
intervenientes na área social e outras com relevância para o 
estudo em causa.

Nos dias 8 e 16 de julho realizaram-se as reuniões do núcleo 
executivo da Rede Social.

No dia 22 de julho foi realizada uma reunião do Conselho Local 
de Ação Social (CLAS) de Espinho.

No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção SemA-
brigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi elaborada e sub-
metida a resposta ao Inquérito GIMAE - Carat PSSA, no dia 28 
de junho.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
No dia 12 de junho, entre as 9h30 e as 11h, decorreu o proces-
so de auditoria externa da DASIS. 

PONTO DE CONTATO - BALNEÁRIO SOCIAL DE 
ESPINHO
Manteve-se o apoio semanal a esta resposta e foram realiza-
das diligências de recolha de algum vestuário e calçado para 
disponibilizar no local.

OUTROS
Nos dias 25 de junho e 2 e 23 de julho, realizaram-se reuniões 
de trabalho da AMTSM – Associação de Municípios de terras de 
Santa Maria, para trabalhar a Bolsa de Psicólogos da AMTSM.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

FINAL 8 - CAMPEONATO NACIONAL VOLEIBOL 
DE INFANTIS MASCULINO
7, 8 e 9 de Junho de 2019
A secção de voleibol do Sporting Clube Espinho (S.C.E.), em 
conjunto com a Federação Portuguesa de Voleibol (F.P.V.), orga-
nizaram o Campeonato Nacional Voleibol de Infantis Masculino. 
Esta competição contou com 8 equipas, mais de 128 atletas, 8 
arbitros e 1 delegado da F.P.V.
De acordo com a opinião dos intervenientes, a organização foi 
um sucesso. No jogo da final, entre o S.C. Espinho e a A.A. Es-

pinho, verificou-se uma das melhores assistências da época.

CURSO DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL DE PRAIA 
DE NÍVEL III - FPV
8, 9 e 10 de Junho de 2019
O Curso de Árbitros de Voleibol de Praia de Nível III é uma ação 
de formação prevista no Plano Anual de Atividades da Fede-
ração Portuguesa de Voleibol e a sua realização em Espinho 
previu coordenar a primeira parte deste Curso com a Clínica Na-
cional Anual de Arbitragem – que decorreu no dia 10 de junho 
– e a segunda parte com a etapa do Circuito Nacional – 12 a 
14 de julho –, também em Espinho. Aproveitando a estadia na 
Pousada da Juventude, a Nave Polivalente de Espinho ofere-
cia as condições logísticas ideais para as sessões teóricas que 
compuseram os dias 8 e 9 de junho, onde os 19 participantes 
puderam ouvir 7 preletores das mais diversas áreas do volei-
bol de praia, que cumpriram o programa extenso desta ação 
de formação. No dia 10 de junho os participantes tiveram as 
primeiras sessões práticas na Praia da Frente Azul, onde habi-
tualmente treinam as duplas das seleções nacionais femininas 
e masculinas. Os participantes regressam a Espinho entre 12 e 
14 de julho, para a avaliação prática.

ESTÁGIO DE PREPARAÇÃO PARA O 
CAMPEONATO DO MUNDO JUNIORES
De 11 a 19 de Junho
A Federação Ginástica Portugal em conjunto com a Associação 
Académica de Espinho, organizaram o Estágio de preparação 
para o Campeonato do Mundo Juniores onde estiveram presen-
tes a selecionadora nacional e três atletas.

ESTÁGIO DA SELEÇÃO NACIONAL SUB.19 
FEMININO
De 17 a 21 de junho
A Federação de Andebol de Portugal (F.A.P.) organizou, com o 
apoio da Câmara Municipal de Espinho, o Estágio da Seleção 
Nacional Sub.19 Feminino. A comitiva composta por 18 atletas 
e 3 técnicos, realizou treinos bidiários com objetivo da prepara-

ção para a participação da Equipa Portuguesa no Euro sub.19, 
em julho na Hungria. A FAP agradeceu todo o apoio e disponi-
bilidade da Câmara de Espinho, da Associação de Andebol de 
Aveiro, e dos Clubes de Andebol da Cidade, que nos acolheram 
e dinamizaram o Andebol na região.

EXAMES NACIONAIS DE VIET VO DAO/TRAN VO 
DAO PORTUGAL
22 de Junho de 2019
A Associação Portuguesa de Artes Marciais Vietnamitas - 
(A.P.A.M.) Organizou no passado dia 22 de junho os seus exa-

mes nacionais. Neste evento participaram cerca de 50 atletas.

FESTA DE VERÃO SÉNIOR
23 de Junho de 2019
A Festa de Verão Sénior está incluída nas atividades “Festas 
temáticas seniores + 55”, promovidas pela DASIS, as quais têm 
como objetivos criar momentos de convívio que previnam o iso-
lamento e solidão da população idosa do concelho, assinalando 
a Primavera, o Verão, o Final do Verão, o Outono (S. Martinho) 
e o inverno (Natal). Deste modo, a Festa de Verão, demarca 
o início da referida estação, a qual realizou-se no decorrente 
mês, dia 23 de junho, em que para além da música e dança, foi 
distribuído um reconfortante lanche e o espaço foi decorado 
de acordo com o tema de S. João. Este evento que contou com 
a presença mais de 250 participantes, a DASIS, contou com a 
colaboração de outras divisões da Câmara Municipal de Espi-
nho (DACE, DD, DSBA e DGAFT - Comunicação) e com o Centro 

Multimeios de Espinho.

VIII AMB VOLLEYBALL CUP
De 1 a 8 de Julho de 2019
A oitava edição do AMB CUP, que contou com o apoio de 238 
voluntários, esteve novamente a cargo dos atletas olímpicos 
Miguel Maia e João Brenha, com mais uma presença de desta-
que. Giba, campeão olímpico e mundial pelo Brasil, fez as de-
lícias dos mais novos durante os vários eventos “extra-jogo”.
A cerimónia de abertura do AMB Volleyball Cup 2019 realizou-
-se na noite de 1 julho, na Nave Polivalente de Espinho.
Estas instalações municipais foram, ao longo de uma semana, 
a “casa-mãe”, em conjunto com outros pavilhões desportivos 
do concelho, de mais um torneio AMB que anualmente junta 
centenas de jovens originários de todos os cantos do mundo, 
em Espinho, fazendo do AMB Volleyball Cup o sucesso em que 
se tem vindo a tornar ao longo das suas edições.
Pinto Moreira, presidente da Câmara Municipal de Espinho, es-
teve presente nesta noite de gala, que foi ainda agraciada com 
a participação muito especial da atleta Rosa Mota, maratonista 
medalhada nos Jogos Olímpicos de Seul, no verão de 1988.
Entre os diversos eventos que decorreram durante o torneio, 
destaque para o All Star Game e Homenagem AMB (4 julho) e a 
AMB Sunset Party (5 de julho).
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AMB MASTER CUP
De 11 a 14 de Julho de 2019
A Academia Maia/Brenha organizou um mundial de master, 
com a presença de quase uma centena de equipas da Alema-
nha, Brasil, Espanha, Finlândia, Israel, Letônia, Lituânia, Portu-
gal, Rússia, Suíça, Ucrânia e Estados Unidos. Os jogos foram 
disputados entre as 9 horas e as 21 horas, na Nave Polivalente 
de Espinho.

TORNEIO AMIZADE - CATME
Dia 13 de julho
O Clube de amigos de Ténis de Mesa de Espinho (CATME), or-
ganizou o seu habitual “Torneio da Amizade”. Neste evento, 
foram utilizadas 3 mesas (duas para competição e uma para 
aquecimento. Marcaram presença as equipas de
“AR Canidelo”; “Clube de Campismo de S. João da Madeira”; “Sin-
dicato de Seguros e CATME, num total de cerca de 30 atletas. O 
Torneio teve um sorteio inicial, para decisão da ordem de jogos 
na primeira jornada. As equipas vencedoras iriam decidir o 1º 
e 2º lugar; as equipas vencidas iriam decidir os 3º e 4º lugares. 
Cada equipa deu o melhor para ganhar os jogos mas sempre 
com grande correção e desportivismo, dentro do espírito de 
um Torneio Amizade. Houve absoluta concordância geral pelo 
bom ambiente no Torneio e pela organização. Todos os parti-
cipantes ficaram agradados e com vontade de voltar, sendo a 
classificação final 1º AR Canidelo; 2º Clube de Campismo SJM; 
3º CATME, 4ª Sindicato de Seguros. No final, e para fecho em 
beleza, houve um almoço de convívio entre todos num restau-
rante da nossa cidade.

FBCyL
De 16 Julho a 3 de Agosto
Há mais de uma década que a Federação de Basquetebol de 
Castela e Leão (FBCyL) escolhe a cidade de Espinho para alber-
gar os seus estágios de verão. A Câmara Municipal de Espinho 
recebe durante o mês de julho, na Nave Polivalente de Espinho, 
o “Campus de Verano 2019”, onde estão presentes mais de 200 
atletas, divididos por dois turnos. Estes basquetebolistas, alo-
jados na Pousada de Juventude de Espinho, são acompanhados 
por 9 monitores devidamente credenciados que garantem toda 
a logística necessária. Para além dos treinos bidiários, clinic’s, 
competições e visita à cidade do Porto, estas jovens promessas 
do basquetebol espanhol, usufruem ainda da Piscina Solário 
Atlântico e das excelentes praias do nosso concelho. Todas as 
atividades deste estágio poderão ser acompanhadas na página 

do facebook https://www.facebook.com/BasketVerano2019/.

Clubes utilizadores da Nave Polivalente
NovaSemente G.D. 
 - Esgrima

 - Halterofilismo
 - Futsal
S. C. Espinho
 - Voleibol Formação
 - Voleibol Seniores
 - Andebol
 - Atletismo
A. A. Espinho
 - Ginástica Rítmica
 - Andebol
 - 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 - 1 jogos
Futsal - 0 jogos
Voleibol - 13  jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

SHOTOKAN KARATE - DO, CURSO INTERNACIO-
NAL, KASE HA
Dias 21, 22 e 23 de Junho
O Instituto Português de Artes Tradicionais Japonesas - Nihon 
Budoin realizaram o curso internacional no Pavilhão Napoleão 
Guerra. Este evnto contou com a participação de mais de 70 
atletas vindas da Bélgica, Polónia, Kuwait, Marrocos e Espanha, 
bem como seus familiares e amigos. Este evento trouxe à ci-
dade de Espinho praticantes de Kase Ha Shotokan Karate-Do 
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de todo o País. Tem orientação do Instrutor mais graduado a 
nível mundial da Kase Ha Shotokan Ryu Karate-Do Academy, o 

Sensei Dirk com 9º Dan.

VIII AMB VOLLEYBALL CUP
De 1 a 8 de Julho de 2019

Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.
NovaSemente G.D. 
 - Futsal
 - Jiu Jitsu
S. C. Espinho
 - Andebol
A. A. Espinho
 - Andebol
Policia de Segurança Pública
 - Futsal

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 0 jogos
Futsal - 1 jogos
Voleibol - 0 jogos 

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

VIAGEM FINALISTAS 1.º CICLO ENSINO BÁSICO | 
JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA 
No dia 07 de junho, a Divisão de Educação e Juventude realizou 
a habitual visita dos alunos finalistas do 4.º ano das escolas do 
concelho ao Jardim Zoológico de Lisboa.
A iniciativa envolveu cerca de 280 crianças e 40 adultos, entre 
os quais professores, funcionários do município, imprensa, Cruz 
Vermelha, FCAPE, Presidente e o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho e, ainda, Presidentes das Juntas de fre-
guesia do concelho.
O município ofereceu a todas as crianças uma t-shirt, um boné 
e o almoço volante.
Os alunos puderam ainda disfrutar do espetáculo na Baía dos 
Golfinhos e de uma viagem no teleférico onde foi possível con-
templar toda a área do jardim zoológico.
O município, consciente da importância de fomentar novas ex-
periências às gerações vindouras, proporcionou um dia memo-

rável para todas as crianças presentes.

ENCONTRO METROPOLITANO - OS DESAFIOS 
DAS EQUIPAS MULTIDISCIPLINARES
Participação da DEJ no Encontro Metropolitano | Os Desafios 
das Equipas Multidisciplinares,  no dia 3 de julho, na Universi-
dade Católica Portuguesa.
Este encontro teve como objetivo analisar, debater, estruturar 
os contributos das Equipas Multidisciplinares para a promoção 
do sucesso escolar e prevenção do abandono, no âmbito dos 
Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Es-

colar (PIICIE).

UNIVERSIDADE JÚNIOR 
A Universidade do Porto, através do programa Universidade 
Júnior, abriu mais uma vez as suas portas, no Verão de 2019, 
a estudantes do ensino básico (2.º e 3.º ciclos) e secundário 
(exceto 12.º ano).
Os objetivos principais deste programa são o desenvolvimento 
do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiariza-
ção com o ambiente universitário e a contribuição para a esco-
lha de um percurso vocacional.
A Câmara Municipal de Espinho, consciente de que esta inicia-
tiva é mais um elemento distintivo da atenção que este muni-
cípio atribui às políticas de educação e juventude, associou-se 
ao programa apoiando os participantes residentes e/ou estu-
dantes no concelho de Espinho.
O apoio concedido pelo Município de Espinho concretizou-se 
de duas formas: 
• Atribuição de bolsas a 24 jovens residentes no concelho e 
oriundos de famílias economicamente mais desfavorecidas 
(designados pelas Escolas Secundárias e EB 2/3);
• Disponibilização de transporte, média por semana de 30 alu-
nos residentes e/ou estudantes no concelho, inscritos neste 

programa.

AMB VOLLEYBALL E AMB WORLD MASTERS 
2019 
A edição 2019 do AMB - “Torneio Internacional AMB Volleyball 
Cup 2019” decorreu entre 01 a 06 de julho e o “Torneio World 
Masters 2019” decorreu entre 11 a 14 de julho, na cidade de 
Espinho.
Estes eventos envolveram equipas provenientes de vários 
pontos do mundo.
O Município de Espinho, através da Divisão de Educação e Ju-
ventude, disponibilizou escolas para pernoita dos participantes 

no torneio.

PROJETO REFEIÇÕES ESCOLARES “COME TUDO” 
| AE DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
A Câmara Municipal de Espinho, no âmbito do projeto de re-
feições escolares “Come Tudo” do Agrupamento de Escolas Dr. 



43

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2019

Manuel Gomes de Almeida, alunos do 2.º ciclo, deu o apoio de 
50 vouchers para a Piscina Solário Atlântico.
De salientar que, os resultados obtidos neste projeto são bas-
tante encorajadores quanto ao seu impacto junto dos alunos e 
dos pais, bem como a da sua estabilidade, uma vez que estes 
passaram a tomar conhecimento diário da quantidade das re-

feições que os seus educandos fazem na escola.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o 
município de Espinho promoveu, de 24 de junho a 31 de julho, 
um plano de atividades para todas as crianças do pré-escolar e 
do 1.º ciclo das escolas públicas do concelho. 
Inscreveram-se neste serviço 175 crianças do pré-escolar 
(AAAF) e 240 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao  
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

N.º ALUNOS INSCRITOS - AAAF/CAF
Alunos inscritos nas férias de Verão 2019

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Escola Básica de Paramos

 N.º Alunos Pré-Escolar: 10

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 20

Escola EB1/JI Espinho 2

 N.º Alunos Pré-Escolar: 50

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 90

Escola Básica de Silvalde

 N.º Alunos Pré-Escolar: 15

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 10
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Escola Básica de Anta

 N.º Alunos Pré-Escolar: 30

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 39

Escola EB1/JI Espinho 3

 N.º Alunos Pré-Escolar: 55

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 67

Escola EB1/ Guetim

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 14

JI Guetim

 N.º Alunos Pré-Escolar: 15

TOTAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

 N.º Alunos Pré-Escolar: 175

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 240

ANO LETIVO 2018/2019
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2018/2019

diariamente

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 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 DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 278
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 539
Refeições Servidas: 695
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 250

OBRAS PARTICULARES 
E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, 

destacam-se as seguintes atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 

Licenciamento Zero

 Estabelecimento: 10

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 2

 Ocupação da via pública: 53

 Alojamento Local: 13

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 91

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 116

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 138

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 383

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 340

N. DE OFÍCIOS: 540

 Atendimentos: 64

 Obras Particulares: 476

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 71

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO:104
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- Presença no “Espinho Open 2019 - Final Voleibol Feminina”, na  
Praia da Baía,
- Presença no “Espinho Open 2019 - Entrega de Prémios Voleibol 
Feminina”, na Praia da Baía;
- Presença no Concerto de encerramento do FIME, no Largo da 
Câmara Municipal;
- Presença no “Sem Espinhas – Almoço de Rua”, na  Rua 2 e Rua 43.
- Presença no “Espinho Open 2019 - Final Voleibol Masculina 
“, que decorreu na Praia da Baía;
- Presença no “Espinho Open 2019 - Entrega de Prémios“, que 
decorreu na Praia da Baía;
- Presença no evento “PISTONS & FINS”, na esplanada da Praia da Baía;
- Presença na abertura do evento “OITO24”, com o espetáculo da 
Cia Transe Express – Divas & Tambours, pelas Ruas da cidade;
- Presença no espetáculo “Mira’T”, da companhia Cia Circ Panic, no 
âmbito do Festival “OITO24”, na Praia da Baía;
- Presença no espetáculo “Irakurriz”, da companhia Cia Shakti Olai-
zola, no âmbito do Festival “OITO24”, na Praia da Baía;
- Presença no espetáculo “Espera”, da companhia Cia de Circo “eia”, 
no âmbito do Festival “OITO24”, na Praia da Baía;
- Presença no concerto “Diabo na Cruz”, no âmbito do Festival 
“OITO24”, na Avenida Maia Brenha;
- Presença no concerto de “Luiz Gabriel Lopes - Hábitos Musicais”, 
no âmbito do Festival “OITO24”, na Praia da Baía;
- Presença no concerto de “Monday - Hábitos Musicais”, no âmbito 
do Festival “OITO24”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva;
- Presença no concerto “Homem em Catarse - Hábitos Musicais”, no 
âmbito do Festival “OITO24”, Rua 19, junto à Casa Alves Ribeiro;
- Presença no concerto da “Raquel Tavares”, no âmbito do Festival 
“OITO24”, na Avenida Maia Brenha;
- Presença no espetáculo “ITER“, da companhia Cia Serena Vione, 
no âmbito do Festival “OITO24”, na Praia da Baía;
- Presença no espetáculo “Express”, da companhia Cia Faltan 7, no 
âmbito do Festival “OITO24”, na Praia da Baía;
- Presença no espetáculo “De Paso”, da companhia Cia La Industrial 
Teatrera, no âmbito do Festival “OITO24”, na Praia da Baía;
- Presença no concerto “Valete”, no âmbito do Festival “OITO24”, na 
Avenida Maia Brenha;
- Presença no espetáculo “Claiana -Hábitos Musicais”, âmbito do 
Festival “OITO24” na Praia da Baía;

PRESENÇAS

- Presença no “Pequeno-Almoço na Praia”, no âmbito do evento 
“Fórum Sem Espinhas”, realizado na Praia dos Pescadores,
- Presença na palestra do “Fórum Sem Espinhas”, que decorreu no 
FACE-Fórum de Arte e Cultura de Espinho,
- Presença nos “Showcookings”, no âmbito do evento “Fórum Sem 
Espinhas”, realizados na antiga lota de Espinho,
- Presença no “Simulacro de Salvamento”, organizado pelos Bom-
beiros de Espinho, que decorreu na Praia da Baía;
- Presença no “26º Aniversario da elevação de Anta a Vila”, na  
Junta de Freguesia de Anta;
- Presença no “V Encontro Nacional dos GAE - Gabinetes de Apoio 
ao Emigrante”, com a participação do Secretário de Estado, no  
Europarque, em Santa Maria da Feira;
- Presença na “Viagem dos finalistas do 4.º ano”, ao Jardim Zoológi-
co de Lisboa;
- Presença na “AFA - Final da Taça Distrital de Veteranos e Superta-
ça Distrital”, no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira;
- Presença no concerto de abertura da “45º edição do FIME - David 
Grimal e Orquestra Clássica de Espinho”, realizado no Auditório de 
Espinho;
- Presença na reunião da Associação de Municípios das Terras de 
Santa Maria-AMTSM, em São João da Madeira;
- Presença no “1º Congresso Mundial de Redes da Diáspora Portu-
guesa“, na OCC- Ordem dos Contabilistas Certificados, no Porto;
- Presença na “Exposição Serralves em Espinho - Silvestre Pestana 
- Um Artista de Contraciclos”, no FACE;
- Presença na “Recriação de um passeio da burguesia”, no âmbito 
do evento “Vir a Banhos”, na esplanada da Praia da Baía;
- Presença no concerto, no âmbito do FIME, na esplanada da Praia da Baía;
- Presença na “Eucaristia e Procissão S. Vicente da Idanha”, na  
Capela S. Vicente da Idanha;
- Presença no evento “Vir a Banhos - Recriação da praia do séc. XX”, 
na  Praia da Baía;
- Presença no “Concerto no Planetário - 50º Aniversário da Chega-
da do Homem à Lua”, realizado no Centro Multimeios de Espinho. 

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Presença no espetáculo “César - Hábitos Musicais”, âmbito do Fes-
tival “OITO24” na Biblioteca Municipal José Marmelo Silva; 
- Presença no espetáculo “Luca Argel - Hábitos Musicais”, âmbito 
do Festival “OITO24” na Rua 19, junto à Casa Alves Ribeiro;
- Presença na apresentação do 2º Volume dos “Cadernos 
d’Espinho”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva;
- Presença no concerto “Mariza”, no âmbito do Festival “OITO24”, na 
Avenida Maia Brenha;
- Presença no espetáculo “Katastrofa show”, da companhia Cia 
Katastrofa Clown, âmbito do Festival “OITO24” na Praia da Baía;
- Presença no espetáculo “Hanger“, da companhia Cia Mario Levis, 
âmbito do Festival “OITO24” na Praia da Baía;
- Presença no espetáculo “Punto y coma “, da companhia Cia El 
Cruce, âmbito do Festival “OITO24”  na Praia da Baía;
- Presença no espetáculo “The Great Wolynski “, da companhia Cia 
Mauranga Circo, âmbito do Festival “OITO24” na Praia da Baía;
- Presença nos espetáculoss do evento Reveillon de Verão.
- Presença na “Sessão Solene do 95 º Aniversário da Tuna Musical de Anta”.     

REPRESENTAÇÕES
- Representação no “Dia Mundial da Criança”, no Bairro da Ponte de Anta;
- Representação no “94º Aniversário do Agrupamento de Escutei-
ros 274”, no Casino de Espinho,
- Representação na “XIII Caminhada da Família“ do Centro Social de 
Paramos,
- Representação à Delegação do Hanban (China) e de Institutos 
Confúcio, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho;
- Representação no espetáculo “Circus Dance Show” - MTV Dance 
Family”, no Centro Multimeios de Espinho;
- Representação no “Lug(a)r de Estátuas” nas montras da Rua 19;
- Representação no “XXIII Encontro de Estátuas Vivas”, no Largo da 
Câmara Municipal e Parque João de Deus;
- Representação na “Taça Cidade Espinho R Star“, no Complexo de 
Paramos;
- Representação no “43º Aniversário da Associação Desportiva de 
Esmojães”, realizado Quinta da Serração;
- Representação na sessão solene da 9ª edição do evento “No 
Poupar Está o Ganho”, que decorreu no  Museu do Papel Moeda, 
no Porto;
- Representação na “Procissão do Corpo de Deus - Paróquia de 
Espinho“, na Capela de São Pedro;
- Representação na “Festa de final de Ano Lectivo” da Escola 
Espinho Nº3;
- Representação no “Sarau Cultural de Angariação de Fundos para 
a Paróquia de Espinho”, realizado no Casino Espinho;
- Representação na “Procissão em honra de S. João e N. Sra. Apare-
cida”, na Praia de Paramos;
- Representação no baile sénior “Festa da Primavera”, na Nave 
Polivalente de Espinho;
- Representação na “Sessão de Abertura do FEST 2019”, no Centro 
Multimeios de Espinho;
- Representação no “Hastear da Bandeira Azul”, nas praias de 
Espinho, Paramos e Silvalde;
- Representação no “Sarau de Ginástica da Académica”, no Pavilhão 
da Académica de Espinho;
- Representação no “Festival de Natação do SCE - Sporting Clube 
de Espinho, na Piscina Municipal de Espinho;

- Representação na “Missa de São Pedro “, na Capela de São Pedro;
- Representação no espetáculo “Consonâncias”, no Centro Comunitá-
rio de Espinho.   
- Representação na “Procissão solene de São Pedro“;
- Representação na sessão de encerramento do FEST, no Centro 
Multimeios de Espinho:
- Representação na “Cerimónia de abertura do AMB VOLLEYBALL 
CUP 2019“, realizada na Nave Polivalente de Espinho;
- Representação no “Bairro com Alegria - Cinema ao ar livre”, no  
Complexo Habitacional da Ponte de Anta;
- Representação no lançamento da 10.ª edição da revista “[sem] 
equívocos” de Augusto Canetas, na Biblioteca Municipal JMS;
- Representação no evento “Bairro com Alegria - Baile Popular”, 
realizado no Complexo Habitacional da Ponte de Anta;
- Representação na apresentação do livro “Pensar a escrita com 
Filipe Chinita”, na Biblioteca Municipal José Marmelo Silva;
- Representação no almoço do “82º Aniversário da Santa Casa da 
Misericórdia de Espinho“;
- Representação na “Inauguração da loja B3”, no Complexo Habita-
cional da Ponte de Anta.
- Representação na “1ª Corrida das Tasquinhas de S. Tiago de Silvalde”;
- Representação no “Festival Internacional de Folclore de Silvalde“, 
no Complexo Desportivo da Seara, em Silvalde;

- Representação no “Jantar de Aniversário do CCD”;
- Representação no “Espetáculo de Verão” do Orfeão de Espinho, 
realizado no Auditório do Casino de Espinho;
- Representação na “Cerimónia de doação de Violino”, do Eng.º 
Joaquim Capela, ao Museu Municipal;
- Representação na sessão solene do Festival Internacional de 
Folclore “Tradições do Mundo Câmara”, no salão nobre da Câmara 
Municipal de Espinho;
- Representação na “Corrida Milionária-Running Espinho, pelas  
ruas da cidade de Espinho; 
- Representação no 62º Aniversário da Banda Musical São Tiago de Silvalde;
- Representação no “Festival Internacional de Folclore – Tradições do 
Mundo”, no largo da Câmara Municipal de Espinho;
- Representação no 1º Aniversário do grupo “O Mar é Nosso”, na  
Junta Freguesia de Espinho;
- Representação na “Caminhada Solidária a favor do IPO - Casa do F.C 
Porto“ em Espinho;
- Representação no “PROZIS Chalenge”, que decorreu na Praça do Mar;
- Representação no “7.º Baile Sénior de 2019”, no Salão Nobre da 
Piscina Solário Atlântico;
- Representação no “43º Aniversário dos Leões Barristas”, na sede 
dos Leões Barristas;
- Representação na Sessão Solene na Junta de Freguesia de Anta 
e no Jantar no Luso Luso-Venezolano, no âmbito do Festival de 
Folclore Altos Céus;
- Representação no “Torneio do Emigrante 2019 - Américo Freitas”;
- Representação na “Procissão Nosso Senhor do Calvário”, em Silvalde; 
- Representação no “Pic Nic da Casa do F.C. Porto de Espinho”, no 
Parque Campismo de Espinho;
- Representação no “47º Aniversário do Grupo Desportivo dos Outei-
ros”, na  Sede dos Outeiros;
- Representação no concerto de Jorge Bandeira na “Festa de home-
nagem ao Emigrante”, na Praia de Paramos.
- Representação no jantar e rusga do “37º Aniversário do Rancho 
Folclórico Nossa Sra. dos Altos Céus
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PROCESSOS JUDICIAS

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 âm-
bito da empreitada CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREI-
TADA 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
 
A Ré FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A. foi condenada, por sen-
tença do Tribunal Administrativo de 1ª instância, a pagar uma 
indemnização contratual ao Município de Espinho, a ser deter-
minada em execução de sentença
A Ré apresentou recurso jurisdicional a que se seguiu a apre-
sentação de contra-alegações do Município de Espinho.
Foi distribuído no Tribunal Central Administrativo Norte, em 
13.04.2018, à secção do Contencioso Administrativo
O processo foi concluso em 18-01-2019 para ser redistri-
buído, conforme Despacho n.º 1/2019 do Juiz Presidente do 
TCAN.
Aguarda a emissão do acórdão final.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO-

PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
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;
Foi proferida sentença que condena o Município na execu-
ção de uma rede de drenagem de águas pluviais. O Município 
encontra-se em prazo para recorrer e irá apresentar as suas 
alegações.

PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a avaliação de dano corporal da qual resultou a 
não atribuição de dano permanente ao autor. A referida ava-
liação fixou a data da consolidação médico-legal, o défice fun-
cional temporário parcial, a repercussão temporária na ativi-
dade profissional e o quantum doloris. Aguarda-se a marcação 
da audiência de julgamento.

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;

PROCESSOS 
JUDICIAIS
Informação à Assembleia Municipal, de acordo 
com o preceituado no artigo 35.º, n.º 1, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais  
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro

ACTUALIZADA EM 31 DE AGOSTO ‘19



Réu: Município de Espinho;
A Autora requereu a redução do pedido. Realizou-se a audiên-
cia prévia e foi proferido despacho a deferir a aludida redução 
e a fixar o objecto do litigio. Aguarda-se a prolação de des-
pacho 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 cau-
sa e no qual não se procedeu à seleção da matéria de facto 
controvertida, dado que os factos relevantes para a decisão 
da causa são objeto de prova documental que já se encontra 
nos autos. As partes foram notificadas para, querendo, apre-
sentar alegações escritas. O Município apresentou as suas 
alegações, reiterando o que já havia alegado nos articulados 
anteriores e pugnando pela improcedência da ação. Aguarda 
prolação da sentença.

PROCESSO Nº 323/16.7BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Foi proferida sentença, que julgou a ação improcedente, por 
não provada. Encontra-se a aguardar o trânsito em julgado da 
decisão.

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, determi-
nou-se a suspensão da instância para eventual conciliação 
entre as partes.

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 Tribu-
nal Central Administrativo Norte proferiram acórdão, negando 
provimento ao recurso jurisdicional interposto pelo autor/re-
querente, 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 au-
diência 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 e requereu a intervenção provoca-
da dos seus irmãos e da sua mãe.

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 pro-
posta 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 ul-
teriores termos processuais.

PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 
Local – STAL;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi citado para contestar a ação administrativa pro-
posta 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.º475/19.4BEAVR;
Outros Processos Cautelares;
Autor: Maria da Graça Sampaio Saraiva de Miranda Henriques 
Alves e Joaquim Rufino Henriques Alves;
Réu: Município de Espinho e Eng.ª Maria de Lurdes Ganicho, na 
qualidade de Vereadora do Urbanismo e do Trânsito;
O Município foi citado para contestar e se opor ao processo 
cautelar proposto pelos Requentes/Autores, o que fez no prazo 
legalmente admissível para o efeito. Foi proferida sentença que 
absolveu da instância a Vereadora do Urbanismo e do Trânsito e 
julgou o processo cautelar improcedente, indeferindo o pedido. 
Os Requerentes/Autores interpuseram recurso tendo apresen-
tado as suas alegações. O Município aguarda a notificação da 
secretaria do tribunal para apresentar as suas contra-alegações.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

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

PROCESSO Nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

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

PROC. N.º 00255/2019
Agência Portuguesa do Ambiente – APA;
Município de Espinho;
O Município encontra-se em prazo para apresentar a sua de-
fesa 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.

PROCESSO N.º 624/17.7T9ESP
Foi proferida sentença a condenar o arguido, como autor ma-
terial, 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 traba-
lho 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 dedu-
zida pelo Ministério Público, condenando o arguido pela práti-
ca, 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
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 res-
posta.
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Av. Manuel Violas nº 476, sala 23 
4410-137 São Félix da Marinha – Portugal 

e-mail: energaia@energaia.pt 
telf.: +351 22 374 72 50 
fax: + 351 22 374 72 59 

                                                                                                                                                                                             

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, 27 de junho de 2019 

 

 

Ref.ª: CE2019/56 

Assunto: Convocatória para reunião de Conselho de Administração da Energaia 

 

Exmo. Senhor Dr. Vicente Pinto, 

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 julho 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 Autorização para abertura de procedimento de aquisição de serviços de seguro de 
acidentes de trabalho ( C007-CO/2019) 

Ponto 3 Autorização para abertura de procedimento de aquisição de serviços de alojamento e 
webmail ( C008- CO/2019) 

Ponto 4 Autorização para abertura de procedimento de aquisição de cartão de refeição ( C009-
CO/2019) 

Ponto 5 Outros Assuntos. 

 

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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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
 
DATA:  3 de junho 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. Rede de Comunicação de Dados LoRa. 

Apresentação. 
 

3. Concurso Público para a Aquisição e Desenvolvimento de um Software de 
Sistema de Gestão para a Administração Local. 
Alterações à Minuta de Contrato. 
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4. Ajuste Direto para a Participação da Colaboradora Carina Monteiro na Ação de 
Formação “Auditorias a Sistemas Integrados de Gestão: Qualidade, Ambiente e 
Segurança” – Processo nº 35347. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
5. Design For Change - Pedido de Apoio – Processo nº 35364. 
 
6. Cidade + - Participação LIPOR 2019 – Processo nº 35361. 
 
7. Processo Disciplinar ao Colaborador Ricardo António Ferreira Cunha. 

Relatório Final. 
 
8. Apreciação de Expediente Diverso 

 
8.1. Relatório Mensal Digital – abril 2019. 
 
8.2. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 
 
 
Baguim do Monte, 30 de maio de 2019 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 
 
 
(Dr. Fernando Leite)                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2019Conv17/CC 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
DATA:  17 de junho de 2019  
HORA:  10h00 horas (pelas 11h30 irá ser assinado o Protocolo com a Entrajuda) 
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. Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019. 

Proposta nº 4. 
 
3. Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o Ano de 2019. 

Proposta nº 2. 
 
4. Concurso Público com Publicidade Internacional para Realização de Campanha 

de Sensibilização, Entrega de Equipamentos, Conceção e Produção de Materiais 
de Comunicação para a Promoção da Reciclagem Multimaterial e de 
Biorresíduos nos Municípios Associados da LIPOR. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35408/2019. 
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5. Concurso Público para a Prestação de Serviços de Granulação Complementar de 

Composto Produzidos na Central de Valorização Orgânica. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº35373/2019. 

 
6. Concurso Público Internacional para o Fornecimento de Equipamentos de 

Mistura de Produtos para a Agricultura. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35274/2019. 

 
7. Concurso Público para a Prestação de Serviços de Viagens, Transportes e 

Alojamentos. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35368/2019. 

 
8. Concurso Público para a Prestação de Serviços de Transporte, Triagem, 

Enfardamento e Expedição de Papel-Cartão. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35374/2019. 

 
9. Concurso Público para o Fornecimento de Sacos de Plástico de Recolha Seletiva 

de Resíduos. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35401/2019. 

 
10. Concurso Público com Publicidade Internacional para o Fornecimento de 

Equipamentos Móveis para a Recolha Seletiva de Resíduos Perigosos e Outros 
Resíduos. 
Abertura de Procedimento e Nomeação Júri – Processo nº 35409/2019. 

 
11. Concurso Público para a Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Software. 

Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35403/2019. 
 
12. Concurso Público com Publicidade Internacional para Fornecimento e 

Montagem de Sistema de Identificação Eletrónica de Contentores em Viaturas 
de Recolha Seletiva Porta-à-Porta. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35407/2019. 

 
13. Concurso Público para o Aluguer Operacional de Equipamento de Cópia, 

Impressão e Digitalização. 
Resposta a Erros e Omissões – Processo nº 35336/2019. 

 
14. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Apoio Técnico à Infraestrutura 

de Tecnologias de Informação da LIPOR – Processo nº 35377. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 e 
nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 
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15. Consulta Prévia para a aquisição de Eletricidade, 100% Renovável em Alta 

Tensão (AT) – LIPOR II; Média Tensão (MT) – LIPOR I; Média Tensão (MT) – Novo 
Ponto para a LIPOR II; Biogás Ermesinde e Matosinhos; Baixa Tensão Normal 
(BTN) – Nó LIPOR II e Escola de Araújo, ao Abrigo do Acordo Quadro celebrado 
pela Central de Compras da LIPOR – Processo nº 35083. 
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato. 

 
16. Ajuste Direto para o Transporte, Montagem e Desmontagem de Vários 

Equipamentos nos Eventos Hortíssima (Maia) e Uns Dias no Parque (Póvoa de 
Varzim) – Processo nº 35359. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artigo 63º da Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro. 

 
17. Apoio à 2ª Conferência Portuguesa sobre Lixo Marinho e Microplásticos – 

Processo nº 35410. 
 

18. Apoio ao Passeio da Catequese da Santa Rita – Processo nº 35395. 
 
19. Processo Disciplinar ao Colaborador Carlos Jorge Alves. 

Proposta de Abertura. 
 
20. 201ª Situação da Exploração da LIPOR II – Faturação da Veolia Energy 

International – Sucursal em Portugal. 
Revisão de Preços. 

 
21. Apreciação de Expediente Diverso 
 
21.1. Media Report – maio de 2019 

 
21.2. Relatório Mensal Digital – maio 2019. 

 
21.3. Relatório Mensal de Exploração do Aterro Sanitário da Maia – CITRUP- maio de 

2019. 
 
21.4. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 
 
 
Baguim do Monte, 13 de junho de 2019 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 
 
 
(Dr. Fernando Leite)                                                                                                    
 

  2019Conv18/CC 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
DATA:  8 de julho de 2019  
HORA:  15h00 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. Potenciar a Reciclagem. Diminuir a quantidade de resíduos indiferenciados 

recolhidos e entregues à LIPOR 2019-2020 
Apresentação. 

 
3. Consulta Prévia para Prestação de Serviços de Consultoria na Área da 

Representação, Financiamentos e Contratação Pública por Organismos da União 
Europeia e Banca Multilateral de Desenvolvimento – Processo nº 35469. 
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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4. 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. 

 
4.1. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Realização de Dez Tratamentos 

Preventivos contra Pragas de Baratas, em todos os Edifícios à responsabilidade 
da LIPOR – Processo nº 35452. 
 

4.2. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Fotografia – Processo nº 35462. 
 
4.3. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Verificação das Básculas da 

Portaria e Plataforma Exterior – Processo nº 35468. 
 

5. Fundação de Serralves 2019. 
Pedido de Apoio. 

 
6. Protocolo de Colaboração entre a LIPOR e a Direção-Geral de Alimentação e 

Veterinária. 
Proposta. 

 
7. Realização de Focus Group no âmbito do Projeto Geração +. 

Informação. 
 

8. Apreciação de Expediente Diverso 
 
8.1. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 

 
 
Baguim do Monte, 4 de julho de 2019 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 
 
 
(Dr. Fernando Leite)                                                                                                    
 
 
 
 
 

  2019Conv20/CC 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
DATA:  29 de julho 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. Produção de Energia Elétrica a partir de Resíduos Urbanos. Tarifa “feed-in” de 

Venda de Eletricidade à Rede Elétrica Nacional. 
 

3. Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019. 
Proposta nº 5. 

 
4. Alteração ao Plano Plurianual de Investimento para o Ano de 2019. 

Proposta nº 3. 
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5. Construção e Instalação de uma Linha de TAE – Triagem Automática de 

Embalagens. 
Autorização Prévia de Abertura de Procedimento. 

 
6. Contrato de Empreitada para Construção do Ecocentro e Estação de 

Transferência da Póvoa de Varzim – Revisão de Preços. 
Análise. 
 

7. Contrato de Empreitada para Construção do Ecocentro e Estação de 
Transferência da Póvoa de Varzim – Trabalhos Complementares. 
Análise. 

 
8. Concurso Público para o Fornecimento de Equipamentos Móveis de Apoio às 

Operações de Reciclagem Multimaterial. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 35298/2019. 

 
9. Concurso Público com Publicidade Internacional para o Fornecimento de 

Contentores com Identificador Eletrónico para as Recolhas Seletivas Porta-à-
Porta de Materiais no âmbito dos PAPERSU Municipais. 
Resposta a Erros e Omissões – Processo nº 35424/2019. 

 
10. Concurso Público para a Empreitada de Requalificação de Nove Ecocentros da 

Área de Influência da LIPOR. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo 35523/2019. 

 
11. Concurso Público para o Fornecimento de Contentores com Identificador 

Eletrónico para as Recolhas Seletivas de Materiais em Eventos Públicos no 
âmbito dos PAPERSU Municipais. 
Abertura de Procedimento e Nomeação do Júri – Processo nº 35503/2019. 

 
12. Concurso Público com Publicidade Internacional para o Fornecimento de 

Equipamentos de Deposição para as Recolhas Seletivas Porta-à-Porta de 
Materiais no âmbito dos PAPERSU Municipais. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35531/2019. 
 

13. Concurso Público Internacional para o Fornecimento de Equipamentos em Nove 
Ecocentros da Área de influência da LIPOR. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35300/2019. 

 
14. Concurso Público para o Aluguer Operacional de equipamento de Cópia, 

Impressão e Digitalização. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35336/2019. 
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15. Concurso Público para a Prestação de Serviços de Granulação Complementar de 

Composto Produzido na Central de Valorização Orgânica. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35373/2019. 

 
16. 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. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35316/2019. 

 
17. Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de 

Transporte, Triagem, Enfardamento e Expedição de Papel-Cartão. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35374/2019. 

 
18. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Consultoria na Área da 

Representação, Financiamentos e Contratação Pública por Organismos da União 
Europeia e Banca Multilateral de Desenvolvimento – Processo nº 35469. 
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato. 

 
19. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Investigação e Desenvolvimento 

de Novos Produtos com Origem em Resíduos Sólidos Urbanos Multimateriais – 
Processo nº 35511. 
Parecer Prévio Vinculativo e Informação de Abertura de Procedimento ao Abrigo 
do nº 4 nº 7 e nº 8 do Artº 63 da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
20. Consulta Prévia ao Abrigo do Acordo-Quadro de Prestação de Serviços e 

Fornecimento de Consumíveis de Higiene e Limpeza da Central de Compras da 
LIPOR – Processo nº 35517. 
Informação de Abertura de Procedimento. 

 
21. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Aluguer Operacional de 3 

Viaturas de Classe B – Económica – Processo nº 35533. 
Informação de Abertura de Procedimento. 

 
22. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Transporte de Produtos 

Nutrimais Pulverulento a Granel para a sua Granulação – Processo nº 35532. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 63 da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
23. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Investigação e Desenvolvimento 

de Novos Produtos com Origem em Resíduos Orgânicos – Processo nº 35512. 
Parecer Prévio Vinculativo e Informação de Abertura de Procedimento ao Abrigo 
do nº 4, nº 7 e nº 8 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 
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24. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Elaboração do estudo de 

Viabilidade Financeira – Processo nº 35510. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Decisão de 
Contratar ao Abrigo do nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
25. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Assessoria Técnica para a 

Elaboração de Candidaturas – Processo nº 35515. 
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. 

 
26. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Reparação do Variador de 

Velocidade para o Moinho da Linha Multiusos – Processo nº 35495. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 61 da lei nº 114/2017, de 29 de dezembro. 
 

27. Ajuste Direto para a Publicação de um Anúncio com os Dados da Reciclagem – 
Processo nº 35525. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 61 da lei nº 114/2017, de 29 de dezembro. 
 

28. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Assessoria para a Comercialização 
de Produtos LIPOR – Processo nº 35524. 
Parecer Prévio Vinculativo e Informação de Abertura de Procedimento ao Abrigo 
do nº 4, nº 7 e nº 8 do Artº 63 da lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 
 

29. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Avaliação Cradle to Cradle Certified 
ao Produto Nutrimais – Processo nº 35519. 
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. 
 

30. Aquisição de Imóvel. 
Proposta. 

 
31. Contrato de Venda de Copos com Cera ou Perafina. 

 
32. Contrato de Compra e Venda de Sucata Ligeira. 
 
33. Campanha Reciclagem – Plano de Meios e Iniciativa de Terreno. 

 
34. Pedido de Apoio – CVR – Centro de Valorização de Resíduos – 5th International 

Conference WASTES: Solutions, Treatments and Opportunities – Processo nº 
35506. 
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35. Protocolo LIPOR – Fundação de Serralves no âmbito da Edição 2019 do Bioblitz 

– Processo nº 35059. 
 

36. Protocolo entre a LIPOR e a Associação de Pais e Amigos das Escolas e Jardins de 
Infância de Laúndos – Processo nº 35508. 

 
37. Adenda ao Protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial de Laúndos – Processo 

nº 35154. 
 

38. Protocolo com a Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 
Universidade do Porto (FCNAUP) e com a FAIRMEALS. 

 
39. Protocolo de Cooperação com o Hospital Magalhães Lemos. 

 
40. Pedido de Apoio da Fundação de Serralves 2019 – Processo nº 35509. 
 
41. Protocolo entre a LIPOR e a ANIMED – Hospital Veterinário de Gondomar. 

Proposta. 
 
42. Protocolo entre a LIPOR e a European Business School. 

Proposta. 
 
43. Protocolo entre a LIPOR e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

do Porto. 
Proposta. 

 
44. Candidatura a Projeto Mobilizador ZERO. 

Contrato do Consórcio – Proposta. 
 
45. 202ª Situação da Exploração da LIPOR II – Faturação da Veolia Energy 

International – Sucursal em Portugal. 
 

46. Apreciação de Expediente Diverso 
 

46.1. Media Report LIPOR – junho 2019. 
 

46.2. Relatório mensal Digital – junho 2019 
 
46.3. Ata nº 33 da Reunião de Acompanhamento do Aterro Sanitário da Maia. 

 
46.4. Centro de Triagem – Relatório de Acompanhamento Mensal – Ferrovial – Junho 

2019. 
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46.5. LIPOR II – Relatório de Acompanhamento da Exploração – Ambirumo – Junho 
2019. 
 

46.6. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 
 

 
Baguim do Monte, 25 de julho 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:  2 de setembro 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. Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019. 

Proposta nº 6. 
 
3. Concurso Público para o Fornecimento de Sacos de plástico para Serviços de 

Recolha Seletiva de Resíduos. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo n 35401/2019. 

 
4. Concurso Público para a Prestação de Serviços de Viagens, Transportes e 

Alojamentos. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 35368/2019. 
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5. Concurso Público para a Reformulação do Sistema de AVAC, do Edifício 

Administrativo da LIPOR. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35283/2019. 

 
6. Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de 

Transporte, Reutilização e Deposição em Aterro das Escórias Produzidas na 
Central de Valorização Energética da LIPOR. 
Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar – Processo nº 35439/2019. 

 
7. Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de 

Transporte, Reutilização e deposição em Aterro das Escórias Produzidas na 
Central de Valorização Energética da LIPOR. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35604/2019. 

 
8. Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Transporte 

de Resíduos e Operação, manutenção e Vigilância da Estação de Transferência e 
Ecocentro da Póvoa de Varzim. 
Pronunciamento de Consultor Externo. 

 
9. Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Transporte 

de Resíduos e Operação, manutenção e Vigilância da Estação de Transferência e 
Ecocentro da Póvoa de Varzim. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35316/2019. 

 
10. Concurso Público para o Fornecimento de equipamentos com Identificador 

Eletrónico para a Recolha Seletiva de Resíduos Verdes no âmbito dos PAPERSU 
Municipais – Processo nº 3536/2019. 
Não Adjudicação e Revogação de Contratar – Lote 1. 
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Lote 2 e 3. 

 
11. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Exploração da estação de 

Tratamento de Águas Residuais do Aterro Sanitário Anexo à Central de 
Valorização Energética – Processo nº 35603. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
12. Consulta Prévia para a Empreitada de Reformulação do Espaço Exterior do 

Edifício Administrativo – Processo nº 35538. 
Informação de Abertura de Procedimento. 

 
13. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Investigação e Desenvolvimento 

de Novos Produtos com Origem em Resíduos Orgânicos – Processo nº 35512. 
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato. 
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14. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Investigação e Desenvolvimento 

de Novos Produtos com Origem em Resíduos Sólidos Urbanos Multimateriais – 
Processo nº 35511. 
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato. 

 
15. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Elaboração de um Plano de Gestão 

de Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas – Processo nº 35569. 
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. 

 
16. 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. 

 
16.1. Ajuste Direto para a Participação da Colaboradora Diana Nicolau no Módulo 

Integrar os Riscos ESG na Gestão de Riscos da Empresa (Aplicação do Novo Guia 
COSO e WBCSD) – Processo nº 35577. 
 

16.2. Ajuste Direto para o Tratamento Preventivo/Corretivo Anti Baratas no Edifício 
de Apoio Administrativo e Social – Processo nº 35578. 

 
16.3. Ajuste Direto para o Serviços de Alterações ao Componente de Software de 

Gestão Operacional e Integração Oracle do Novo Sistema de Pesagens – 
Processo nº 35584. 

 
16.4. Ajuste Direto para o Serviço de Organização da Comemoração do Halloween no 

Parque/Trilho Ecológico da LIPOR – Processo nº 35594. 
 

16.5. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços no âmbito do Projeto Algavalor ao 
abrigo do “Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico 
(SII&DT) – Regime Contratual de Investimento (RCI) – Processo nº 35596. 
 

17. Relatório Estatístico de julho 2019. 
Notas Breves. 

 
18. Gestão de Resíduos Têxteis. 

Proposta de Estratégia conjunta. 
 
19. Universidade LIPOR. 

Edição 2019. 
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20. Protocolo entre a LIPOR, AEP e CEP no âmbito da Universidade de Verão da 

LIPOR – Edição 2019. 
Proposta. 
 

21. Protocolo entre a LIPOR e a Universidade Lusófona do Porto. 
Proposta. 

 
22. Protocolo com o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Porto para 

o Apoio à realização de dois Estudos de Avaliação do Ciclo de Vida – Processo nº 
35592. 
 

23. Pedido de Apoio – Instituto Politécnico do Porto – Processo nº 35589. 
 

24. Pedido de Apoio – Associação Smart Waste Portugal para a Conferência Smart 
Waste Portugal 2019 – Um Futuro Circular – Processo nº 35590. 

 
25. Renovação do Apoio com base no Protocolo LIPOR/CineEco – Processo nº 5591. 

 
26. Guia do CEO sobre Direitos Humanos. 

 
27. Apreciação de Expediente Diverso 

 
27.1. Média Report LIPOR – julho 2019. 

 
27.2. Relatório de Acompanhamento da Exploração da CVE – Ambirumo – julho 2019. 
 
27.3. Relatório Acompanhamento Exploração do Centro de Triagem – Ferrovial – julho 

2019 
 
27.4. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 

 
 
Baguim do Monte, 29 de agosto de 2019 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 
 
 
(Dr. Fernando Leite)                                                                                                    
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