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MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03

Estamos a iniciar um novo ano de trabalho autárquico que

liativos ACES Espinho-Gaia de malas de transporte de medi-

prevejo ser intenso e de grande empenhamento por parte do

camentos e de material médico e de enfermagem. Trata-se

executivo municipal e de todos os eleitos nos mais diversos

de equipamentos para auxiliar as equipas de enfermagem na

órgãos representativos municipais para prosseguir o plano de

tarefa de prestação de serviços a doentes ao domicílio.

desenvolvimento e modernização do nosso concelho e a melhoria das condições de vida da nossa população.

Prossegue a requalificação e modernização do parque escolar
do concelho com a obra já em curso na Escola Básica de Gue-

É pois com redobrada e firme disponibilidade que encaramos

tim e a adjudicação da empreitada da Escola EB2/3 Sá Couto.

os próximos desafios e o enorme trabalho que temos pela
Espinho é uma cidade segura, mas recentemente registaram-

frente.

-se episódios de pequena criminalidade com diversos assaltos
O ano de 2019 fechou com o programa de animação de Natal

a lojas comerciais e residências que criam uma sensação de

”Espinho Cidade Encantada” e atingiu os objetivos esperados

insegurança e receio na população. É conhecida a escassez

pela Câmara Municipal, pela Associação “Viver Espinho”, pelos

de meios humanos e físicos que afeta uma melhor cobertura

nossos agentes económicos locais e pela população em geral.

e vigilância por parte da Divisão da PSP de Espinho. Nesse

Nem as adversas condições meteorológicas que se fizeram

sentido e para suprir essa incapacidade, a Câmara Municipal

sentir durante a quadra impediram que o programa de anima-

em articulação com os responsáveis da PSP, acaba de solicitar

ção de Natal, com diversas iniciativas e eventos, atingisse os

formalmente ao Ministério da Administração Interna autoriza-

objetivos de uma cidade que atrai ao seu comércio tradicional

ção para a instalação de um sistema de câmaras de videovigi-

e serviços milhares de pessoas dos concelhos vizinhos.

lância no espaço público e nas principais artérias da cidade de
Espinho. Trata-se um mecanismo dissuasor da criminalidade,

2020 arrancou com novas competências atribuídas pela Câ-

e outros comportamentos ilícitos um instrumento que auxilia

mara Municipal às freguesias do concelho de Espinho e au-

e garante uma mais rápida e eficaz vigilância com alertas às

mento da respetiva dotação financeira para 1 milhão e 305

forças policiais e de segurança pública.

mil euros por ano. Cada uma das Juntas de Freguesia passa a
ter a responsabilidade e o pagamento da gestão e manuten-

Caras e caros vogais,

ção dos espaços verdes, limpeza das vias, espaços públicos,

Aproveito esta primeira mensagem à Assembleia Municipal

sargetas e sumidouros e a manutenção do mobiliário urbano

para desejar a todos vós um excelente ano de 2020!

instalado no espaço público.
Na área social referência para a entrega feita pelo município

Pinto Moreira

de Espinho à Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Pa-

Presidente da Câmara
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Escola Sá Couto já tem obra adjudicada

O novo centro escolar irá passar a incluir crianças desde
o jardim de infância ao 9º ano de escolaridade
A requalificação da Escola EB 2,3 Sá Couto, que atualmente acolhe 402 alunos em Espinho, já foi adjudicada e passará depois a
receber mais 422 crianças da Escola Básica Nº3, a desativar.
Em causa está um investimento de 4,1 milhões de euros, que, tendo financiamento comunitário através do programa Norte 2020,
em setembro de 2021 permitirá que o edifício que antes leciona05 va apenas do 5º ao 9º ano de escolaridade seja transformado num
centro escolar com jardim-de-infância e 1º ciclo.
A empreitada foi adjudicada à construtora ABB-Alexandre Barbosa Borges S.A. e, além da construção de novas salas de aulas e de
um pavilhão gimnodesportivo, prevê intervenções em espaços já

existentes - como biblioteca, cantina, sala de informática e espaço
polivalente - e ainda operações como a remoção de fibrocimento
da cobertura dos edifícios mais antigos.
A Escola Básica Nº3, por sua vez, será desativada após a conclusão
das obras e a transferência dos respetivos alunos para a renovada
Sá Couto, que em 2021 passará a designar-se oficialmente “Escola
Básica Integrada Sá Couto”.
Ainda não há novo uso previsto para o edifício da escola a encerrar, mas a intenção é “devolver o imóvel à comunidade, dando-lhe
como destino uma utilização ao serviço de um eventual projeto de
interesse cívico”.
Além da obra na Escola Sá Couto, que se prevê arrancar no segundo trimestre deste ano, a autarquia também tem em curso a
requalificação da Básica Espinho 2 e a ampliação da Escola Básica
de Guetim.
Para o presidente da Câmara, esse mapa de obras significa que o
seu executivo “conseguiu operar em 10 anos uma autêntica revolução no parque escolar do concelho”. “Construímos três centros
escolares em Anta, Paramos e Silvalde, temos a decorrer a requalificação da Escola Espinho 2 e a da futura Escola Integrada Sá
Couto, e estamos a concluir a Básica de Guetim. É uma mudança
revolucionária para o território em tão curto espaço de tempo”.

Município de Espinho faz entrega de material
à Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados
Paliativos ACeS Espinho-Gaia.

Trata-se de equipamentos para transporte de material
médico, que irão auxiliar na tarefa de prestação dos
serviços ao domicílio destas equipas de enfermagem
O município de Espinho, atendendo às suas políticas sociais, e sendo a saúde uma das suas prioridades, procedeu à entrega de duas
malas de transporte de medicamentos e uma pasta para transporte de material médico e de enfermagem à ECSCP - Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos ACeS Espinho-Gaia.
Esta equipa presta cuidados de tratamento domiciliário para doentes em cuidados paliativos, serviço implementado em novembro
de 2019 pelo ACeS Espinho-Gaia.
A entrega destes apoios decorreu no dia 22 de janeiro, no salão
nobre da Câmara Municipal de Espinho, com a presença do presidente, Pinto Moreira, da vereadora Lurdes Ganicho e da chefe da
Divisão Ação Social Intergeracional e Saúde, Manuela Avelar.
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Autarquia prestou homenagem a voluntários
do concelho
Gala decorreu no âmbito do Dia Internacional do
Voluntariado
Em celebração do Dia Internacional do Voluntariado, a Câmara Municipal de Espinho prestou homenagem e reconhecimento a voluntários do concelho, numa sessão que decorreu no salão nobre
dos Paços do Concelho no dia 5 de dezembro de 2019.
O executivo municipal agradeceu e elogiou o trabalho de todos
os voluntários e das entidades parceiras, como a Associação de
Socorros Mútuos de S.Francisco de Assis, a CerciEspinho, a Paróquia de Espinho, a Delegação de Espinho da Cruz Vermelha, a
Liga de Amigos do Centro de Saúde de Espinho, a EspinhoVida, a
ADCE-Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, a

Espinho promove o surf na Alemanha
Maior feira náutica do mundo decorreu de 18 a 26 de
janeiro, na cidade alemã de Dusseldorf
O município de Espinho marcou presença pela 4ª vez consecutiva
na Boot Düsseldorf, a maior feira internacional de náutica de recreio e desportos náuticos, que decorreu em Düsseldorf, na Alemanha.
Na edição de 2020, a comitiva do Sea of Portugal, foi constituída
por empresas e instituições de Norte a Sul do país que representaram vários sectores de atividade sendo Espinho o representante do Norte de Portugal.
O Sea of Portugal permite comunicar a oferta dos operadores e
municípios que atuam e apostam neste sector, num certame que

Santa Casa da Misericórdia de Espinho, a Cooperativa Nascente
e o FEST-Festival Novos Realizadores.
A Academia de Música de Espinho, representada pelo Dr. Alexandre Santos, associou-se a esta homenagem com a entrega de
uma oferta especial de Natal a cada um dos voluntários que têm
dado de si e do seu tempo para ajudar o próximo.
A 2ª Gala do Voluntariado de Espinho homenageou neste final
de tarde os 16 voluntários, como forma de reconhecimento a um
ato de civismo.

prevê receber aproximadamente de 250 mil visitantes, provenientes de várias partes do mundo, cerca de 2 mil expositores,
provenientes de 73 países e ainda 2200 jornalistas.
Na 51ª edição da feira, o município fez-se representar com um
stand que promoveu a oferta turística de Espinho na área do surf,
sob coordenação de uma equipa de técnicos municipais. O vice-presidente da autarquia, Vicente Pinto, acompanhado do marketer Gonçalo Pina marcaram presença nesta ativação da marca
Espinho Surf Destination.
Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho com o pelouro do Turismo, a participação do município num
certame com esta dimensão e prestígio internacional, é estratégica para a promoção de Espinho como destino de surf.
Refere ainda que “a presença de Espinho na Boot 2020 faz parte
da estratégia de comunicação e promoção da oferta turística do
município com enfoque no surf, dar a conhecer as excelentes
condições das praias que temos para oferecer. Apostar na economia do mar, tantas vezes mencionada nos programas de governo,
é ainda pouco aplicada na prática. Portugal tem um enorme potencial nesta área, sendo esta feira uma prova concreta do potencial económico associado à náutica”.
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ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07
traordinária e ordinária da Câmara Municipal de 31 de outubro
e 6 de novembro, 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

ATA N. 26/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno
Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula
Africano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira
e Turismo.

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 suas prévias aprovações
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. Participaram na votação apenas os membros do
órgão executivo que estiveram presentes nas reuniões a que
se reportam as atas em apreciação.
Deliberação Nº 242/2019
Proposta Normas Internas de utilização dos Recursos e
Serviços de Informação
Presente a informação n.º 2240/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e, tendo presente a informação dos serviços, deliberou, por
maioria e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a proposta
para as “Normas Internas de utilização dos Recursos e Serviços

Deliberação Nº 241/2019
Aprovação das atas n.ºs 24/2019 e 25/2019 das reuniões extraordinária e ordinária de 31 de outubro e 6 de
novembro respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 24/2019 e 25/2019 das reuniões ex-
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de Informação”, que segue em anexo, nos termos da alínea i),
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. Os
Vereadores do PS ficaram de apresentar declaração de voto,
por escrito e no prazo regimental de 24h00, contudo a mesma
não foi apresentada.
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Deliberação Nº 243/2019

apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimen-

Contratação de empréstimo de médio e longo prazo para

tal de 24h00, contudo a mesma não foi apresentada.

aplicação na liquidação da dívida total à EDP Distribuição
Energia, S.A. - relatório de análise de propostas

Deliberação Nº 245/2019

Presente a informação n.º 2239/2019 da Divisão de Gestão

Protocolo Assinado entre FA, APA e o Município de Es-

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

pinho – Relocalização das Áreas Críticas do Litoral Norte

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

Presente a informação n.º 2227/2019 da Divisão de Gestão

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

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

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

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

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013,

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

de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal nos ter-

berou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, ratificar

mos da alínea f) do n.º 1 do artigo 25º e da alínea a) do n.º

a assinatura do Protocolo celebrado entre o Fundo Ambiental,

1 do artigo 28º do mesmo regime jurídico, a autorização para

a Câmara Municipal de Espinho e a Agência Portuguesa do Am-

contratação de um empréstimo de médio e longo prazo com o

biente, I.P., para efeitos de Colaboração Técnica e Financeira e

Banco BPI até ao montante de 7 043 653,79 €, para o prazo

no âmbito dos “Projetos de Relocalização das Áreas Críticas do

de 20 anos, consignado à liquidação do Acordo de Liquidação

Litoral Norte”. Os Vereadores do PS ficaram de apresentar de-

Antecipada com a EDP, para efeitos do disposto na alínea c) do

claração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24h00,

n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e do

contudo a mesma não foi apresentada.

artigo 49º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. Os Vereadores
do PS ficaram de apresentar declaração de voto, por escrito e

Deliberação Nº 246/2019

no prazo regimental de 24h00, contudo a mesma não foi apre-

Adenda ao contrato interadministrativo de delegação de

sentada.

competências – Autoridade de Transportes
Presente a informação n.º 2252/2019 da Divisão de Gestão

Deliberação Nº 244/2019

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

Abertura de procedimento concursal para constituição de

lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-

vínculo de emprego público por tempo indeterminado

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

Presente a informação n.º 2243/2019 da Divisão de Gestão

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

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

deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal,

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

para autorização, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º

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

do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a

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

proposta do Sr. Vice-Presidente, deliberou, por maioria e abs-

atual, para efeitos da alínea k) do n.º 1 do art.º 25.º do mesmo

tenção dos Vereadores do PS, ao abrigo do previsto nos nºs 1 e

diploma e da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012,

2 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

de 21 de fevereiro, a proposta de adenda ao contrato intera-

(LTFP - aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;

dministrativo de delegação de competências – Autoridade de

na redação em vigor) e do disposto nos n.º 1 do artigo 4.º e n.º

Transportes, entre a Área Metropolitana do Porto e o Municí-

1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setem-

pio de Espinho e respetivo compromisso plurianual.

bro (na sua redação em vigor), devidamente conjugados com o
fixado nos nºs 3 e 4 do artigo 30.º da LTFP, aprovar a abertu-

Deliberação Nº 247/2019

ra de procedimento concursal comum para recrutamento com

Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o

vista à constituição de relação jurídica de emprego público na

Lancaster College, para o ano letivo 2019/2020

modalidade de contrato de trabalho por tempo indetermina-

Presente a informação n.º 2238/2019 da Divisão de Educação

do, para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/

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

categoria de Técnico Superior, na Divisão de Serviços Básicos

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

e Ambiente, com Licenciatura em Engenharia Civil (Grau de

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

complexidade 3). Mais deliberou a Câmara Municipal que seja

A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o considera-

feita a devida publicitação deste procedimento concursal nos

do na informação acima e a proposta de minuta de protocolo

termos legais aplicáveis, nomeadamente na 2.ª série do Diário

em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unani-

da República, sem prejuízo dos demais meios de divulgação e

midade, aprovar a presente minuta e celebrar, com a socieda-

publicitação previstos na lei. Os Vereadores do PS ficaram de

de comercial English Now - Escola de línguas Lda. (Lancaster

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | Fevereiro de 2020
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College) - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º

Deliberação Nº 250/2019

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

Atualização da Taxa de Recursos Hídricos e Implementa-

me jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo

ção da Taxa de Gestão de Resíduos para o ano 2020

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

Presente a informação n.º 2234/2019 da Divisão de Serviços

25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela

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

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

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

28 de dezembro) - o referido “Protocolo de Cooperação entre

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

o Município de Espinho e Lancaster College para o ano letivo

tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria,

2019/2020”, de acordo com os considerandos e termos nele

com os votos contra dos Vereadores do PS Carlos Nuno La-

fixados.

cerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis e abstenção
da Vereadora do PS Ana Paula Africano de Sousa e Silva, ao

09

Deliberação Nº 248/2019

abrigo da competência prevista na alínea ccc) do n.º1 do artigo

Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho

33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro (na sua atual reda-

e o jornal “Defesa de Espinho” para cedência digital dos

ção), propor à Assembleia Municipal de Espinho a aprovação,

jornais e sua disponibilização online

nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 25.º da referida Lei,

Presente a informação n.º 2179/2019 da Divisão de Cultura

dos seguintes pontos: - Atualização da Taxa de Recursos Hí-

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

dricos – Água para o valor de 0,031 €/m3 para o ano de 2020;

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

- Atualização da Taxa de Recursos Hídricos – Saneamento para

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

o valor de 0,0319 €/m3 para o ano de 2020; - Implementação

A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima

da Taxa de Gestão de Resíduos com um valor de 0,0323 €/m3

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

para o ano de 2020. Os Vereadores do PS ficaram de apresen-

qual concordou, deliberou, por maioria e abstenção dos Ve-

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

readores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar proto-

24h00, contudo a mesma não foi apresentada.

colo de colaboração com a Empes – Empresa de Publicidade
de Espinho, através da Defesa de Espinho, ao abrigo da com-

Deliberação Nº 251/2019

petência prevista alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime

Doação ao Museu Municipal de Espinho

Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei

Presente a informação n.º 2151/2019 da Divisão de Cultura

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Os Ve-

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

readores do PS ficaram de apresentar declaração de voto, por

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,

escrito e no prazo regimental de 24h00, contudo a mesma não

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

foi apresentada.

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aceitar a obra a carvão doada ao Museu Municipal

Deliberação Nº 249/2019

de Espinho pelo Maire Bruno Gallier, reconhecendo o valor da

Critério de rateio da dívida orçamental da Área Metropoli-

obra, sobre a participação portuguesa na 1.ª Guerra Mundial

ta do Porto, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 54.º

em França, e o contributo desta oferta na valorização da cole-

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro

ção no Museu Municipal de Espinho.

Presente a informação n.º 2255/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

Deliberação Nº 252/2019

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

Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

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

Silva

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

Presente a informação n.º 2214/2019 da Divisão de Cultura

deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal,

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

nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e para efeitos da alínea

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

b) do n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro,

A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca

para obtenção de “acordo expresso” do critério de imputação

Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de setembro e ou-

da dívida orçamental da Área Metropolitana do Porto a cada

tubro de 2019 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respe-

município associado, deliberado pelo Conselho Metropolitano

tivas liberalidades.

em 25 de outubro de 2019, conforme proposta anexa.
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Resumo diário da tesouraria

motivo injustificado, o Vereador Carlos Nuno Lacerda Lopes

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 12 de setem-

e, por motivo justificado, os Vereadores Adelino Miguel Lino

bro de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES

Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo

ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de

17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião,

um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e

secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão

sete euros e cinquenta cêntimos) três milhões e trinta e um mil

Administrativa, Financeira e Turismo.

trezentos e cinquenta e um euros e oitenta e seis cêntimos.
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão cento e seten-

Deliberação Nº 253/2019

ta e três mil setecentos e noventa e nove euros e setenta e

Definição das taxas de IMI de 2019 para efeitos de liqui-

oito cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia

dação e cobrança em 2020

12 novembro do corrente ano, foram cabimentadas despesas

Presente a informação n.º 2101/2019 da Divisão de Gestão

no valor de trinta e seis milhões novecentos e quatro mil tre-

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

zentos e quinze euros e quarenta e sete cêntimos, tendo sido

lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e

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

cinco milhões novecentos e treze mil seiscentos e sessenta e

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

quatro euros.

deliberou, por unanimidade dos presentes, ao abrigo da alínea
ccc), nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

para cumprimento da alínea d) do nº 1 do artigo 25º da mesma

O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento

Lei, propor à Assembleia Municipal a aplicação das seguintes

das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe

taxas relativas ao IMI 2019, a liquidar e cobrar em 2020, para

estão confiadas.

todas as freguesias do Município: a) 0,8% para os prédios rús-

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

ticos; c) 0,40% para os prédios urbanos. Mais delibera ratificar

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

o requerimento do Presidente da Câmara Municipal a solicitar a

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

convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal,

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

em cumprimento das disposições conjugadas da alínea a) do
n.º 1 do artigo 28.º e do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídi-

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

co das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da
Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Ad-

Deliberação Nº 254/2019

ministrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

Lançamento da Derrama para efeitos de liquidação e cobrança em 2020

O Presidente da Câmara Municipal.

Presente a informação n.º 2102/2019 da Divisão de Gestão

A Secretária da Câmara Municipal.

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal tomou co-

ATA N. 27/2019

ATA DA REUNIÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E
OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e
dezanove, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal, reuniu-se a mesma Câmara, para retomar a reunião
extraordinária de 31/10/2019, que tinha ficado suspensa, sob
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos
Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, tendo faltado, por

nhecimento e deliberou, por unanimidade dos presentes, solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos da alínea
d) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,
ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, para
lançamento de derrama para efeitos de liquidação e cobrança
em 2020, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), de 1,3%,
nos termos do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro
(regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). Mais delibera ratificar o requerimento do Presidente da Câmara Municipal a solicitar a convocação de sessão
extraordinária da Assembleia Municipal, em cumprimento das
disposições conjugadas da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º e do

Assembleia Municipal de Espinho
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n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais

requerimento do Presidente da Câmara Municipal a solicitar a

(RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-

convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal,

bro, na sua redação atual.

em cumprimento das disposições conjugadas da alínea a) do
nº 1 do artigo 28.º e do n.º 3 do artigo 35º do Regime Jurídi-

Deliberação Nº 255/2019

co das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei nº

Participação Variável no IRS de 2020

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

Presente a informação n.º 2103/2019 da Divisão de Gestão

11

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

Deliberação Nº 258/2019

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

Descentralização Administrativa - Acordos de Transfe-

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

rência de Recursos do Município para as Freguesias

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

Presente a informação n.º 2112/2019 da Divisão de Gestão

e determinou, por unanimidade dos presentes, propor à As-

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

sembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º

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

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, nos termos da alínea

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

c) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, deliberar a participação

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-

variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singu-

to e deliberou, por unanimidade dos presentes, ao abrigo do

lares (IRS) de 2020 à taxa de 4,50%, nos termos do nº 1 do

disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de

artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro. Mais delibera

30 de abril: a) Aprovar o Acordo de Transferência de Recursos

ratificar o requerimento do Presidente da Câmara Municipal a

do Município de Espinho para a União de freguesias de Anta e

solicitar a convocação de sessão extraordinária da Assembleia

Guetim, em conformidade com os considerandos e termos nele

Municipal, em cumprimento das disposições conjugadas da alí-

fixados, e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal; b)

nea a) do n.º 1 do artigo 28.º e do n.º 3 do artigo 35.º do Regime

Aprovar o Acordo de Transferência de Recursos do Município

Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei

de Espinho para a freguesia de Espinho, em conformidade com

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

os considerandos e termos nele fixados, e submetê-lo à aprovação da Assembleia Municipal; c) Aprovar o Acordo de Trans-

Deliberação Nº 256/2019

ferência de Recursos do Município de Espinho para a freguesia

Proposta de Tarifário dos Serviços de Água, Saneamento

de Paramos, em conformidade com os considerandos e termos

e Resíduos Sólidos para o ano de 2020

nele fixados, e submetê-lo à aprovação da Assembleia Munici-

Presente a informação n.º 2119/2019 da Divisão de Gestão

pal; d) Aprovar o Acordo de Transferência de Recursos do Mu-

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

nicípio de Espinho para a freguesia de Silvalde, em conformida-

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

de com os considerandos e termos nele fixados, e submetê-lo

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

à aprovação da Assembleia Municipal. Mais delibera ratificar o

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

requerimento do Presidente da Câmara Municipal a solicitar a

berou, por unanimidade dos presentes, aprovar a atualização

convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal,

do tarifário para o ano 2020 (incluindo os serviços auxiliares),

em cumprimento das disposições conjugadas da alínea a) do

nos termos da alínea e) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º

n.º 1 do artigo 28.º e do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídi-

75/2013, de 12 de Setembro.

co das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.

Deliberação Nº 257/2019
Documentos Previsionais para o ano 2020

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

Presente a informação n.º 2118/2019 da Divisão de Gestão

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

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

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

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

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

to e deliberou, por unanimidade dos presentes, submeter à

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a)

Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Ad-

do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,

ministrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 33º da referida Lei, os
Documentos Previsionais para o ano 2020 – Grandes Opções
do Plano e proposta de Orçamento. Mais delibera ratificar o
Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | Fevereiro de 2020
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ATA N. 28/2019

e perigosa que se verifica em muitas obras da cidade cujos
estaleiros abusivamente instalados nos passeios públicos, não

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE

permitem a circulação dos cidadãos em segurança tal como a

2 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.

lei determina, é matéria e competência da Câmara Municipal e
a chamada de atenção que os Vereadoras do Partido socialista

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove,

fazem, não deve ser ignorada. A segunda questão (2), não me-

nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal

nos importante refere-se ao pedido de acesso aos documentos

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

e processos de gestão municipal referentes a obras munici-

sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto

pais, contratos de aquisição de bens e serviços e de processos

Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vi-

de licenciamento que alguns munícipes nos fizeram chegar

cente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho,

com dúvidas quanto à legalidade e cumprimento das normas

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes,

que se impõe esclarecer. Nesta medida foi apresentado pedido

Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo

de consulta de 5 dossiers no dia 17 de Outubro e até esta data

injustificado, a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e Sil-

não foi permitido o acesso à informação, nem obtido qualquer

va. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a

resposta por parte do Sr. Presidente. No período de Antes da

reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de

Ordem do dia foi solicitado esclarecimento quanto a este facto

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

de omissão de informação ao que foi respondido pelo Sr. Presidente que esse pedido não obteve resposta por estar entre

Deliberação Nº 259/2019

os muitos dos emails recebidos nesse dia, pois “corresponde à

Aprovação da ata n.º 26/2019 de 18 de novembro

data do seu Aniversário e ainda não foi possível responder a

Em virtude da ata n.º 26/2019 de 18 de novembro ter sido

todos. Afirmação esta que foi pedida para ser vertida em ata

entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-

e que, como se verifica, não aconteceu. Por a ata da reunião

-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do

ser omissa relativamente a estes e outros pontos, e uma vez

disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

que já vem pré-feita, nunca retratando as questões e respos-

setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo da sua prévia

tas colocadas, somos a votar contra esta ata e apresentar esta

aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos

declaração de voto.”

n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação
por maioria e 2 votos contra dos Vereadores do PS. Participa-

Deliberação Nº 260/2019

ram na votação apenas os membros do órgão executivo que

Empreitada de obras públicas de “Requalificação do Ca-

estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em

nal Ferroviário do Concelho de Espinho e Estacionamento

apreciação. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

Subterrâneo – Interface” - Terceira proposta de trabalhos

claração de voto: “Os vereadores do Ps votam contra a apro-

a mais (TM), trabalhos de suprimento de erros e omissões

vação da acta da reunião anterior por esta não fazer constar

(TSEO) e trabalhos a menos (Tm)

duas questões que foram colocadas pelo vereador Nuno La-

Presente a informação n.º 2342/2019 da Divisão de Gestão

cerda no período “Antes da ordem do dia” sendo a primeira:

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

(1) uma chamada de atenção à Câmara para esta fazer cumprir

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

os regulamentos e as normas legais de proteção dos cidadãos

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

nas vias públicas, tendo em conta a ocupação abusiva que se

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

assiste dos tapumes de obras particulares que têm obrigado

e, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, de

as pessoas a circularem na via pública sem a proteção devi-

acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º

da. É nosso entender que a Câmara tem obrigação de exigir

do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º

e fazer cumprir as normas da construção e ocupação de via

197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determina, por

pública e sobretudo, proteger e dar segurança aos cidadãos

maioria e 2 votos contra dos Vereadores do PS, a modificação

junto das obras. A resposta dada pelo Sr. Presidente, de que

objetiva ao contrato de empreitada de obras públicas acima

tem conhecimento da situação referindo até que esta ques-

identificado, ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes

tão foi já abordada em Assembleia Municipal por um cidadão,

do CCP, nos seguintes termos: i. Aprovar o pedido de autoriza-

mas, “dada a grande fase de construção que se assiste” não

ção de despesa e informação (PADI) elaborado pela DOM em

tem meios humanos para fiscalizar esta realidade, que conhe-

01/11/2019 e Mapas anexos, enquanto peças procedimentais

ce bem tornando-o assim corresponsável por qualquer situa-

desta modificação objetiva do contrato, bem como aprovar as

ção ou acidente que possa daí advir. A ocupação “selvagem”

propostas de modificações objetivas do contrato nelas cons-
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tantes. ii. Aprovar a realização da despesa correspondente à

116 206,90 euros, como adicional ao contrato de construção

modificação objetiva deste contrato referente à execução de

do RECAFE -Espinho, com a empresa ABB, S.A. por não encon-

trabalhos a mais (TM) e de trabalhos de suprimento de erros

trarmos fundamentação adequada para aceitar este acréscimo

(TSEO), no montante global de 116.206,90€ (cento e dezas-

de custo para o município tendo em conta de que muitos dos

seis mil, duzentos e seis euros e noventa cêntimos), acrescido

valores agora solicitados foram devidamente apresentados e

do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor,

evidenciados aquando do procedimento concursal em fase de

da seguinte forma: TM32 – Remoção de Terras no Túnel Fer-

erros e omissões e cuja resposta foi a não aceitação pelo DOM.

roviário para Instalação de Equipamento para Jatos de Água

Por outro lado, constata-se agora a existência de trabalhos a

– preço: 8.929,50€ – prazo de execução: 9 dias; Quantidades

menos, talvez pelas diversas chamadas de atenção por parte

de Trabalhos Contratuais e Reclamadas em Sede de Medição –

dos vereadores do partido socialista que têm repetidamente

preço: 39.901,49€; TM29 – Sinalização Horizontal e Vertical –

alertado para o desfasamento entre o projeto e a obra realiza-

preço: 7.520,94€ – prazo de execução: 15 dias; TM19 – Altera-

da que, em nosso entender, deveria ser verificada a responsa-

ções na Ponte Pedonal – preço: 746,20€ – prazo de execução:

bilidade destas ações que evidenciam a possibilidade de dolo

22 dias; TM34 – Impermeabilização Lage Centro Comercial Sol-

relativamente à gestão e aceitação de materiais, alterações ao

verde – preço: 6.028,90€ – prazo de execução: 15 dias; TM40

projeto, qualidade da execução, bem como a desmultiplicação

– Alterações na saída de emergência EX. 06 – preço: 4.666,58€

da obra em vários itens que não faziam parte do contrato apro-

- prazo de execução: 10 dias; TM42 – Alterações na saída de

vado. Este acréscimo e novo contrato que o Executivo agora

emergência EX. 05 – preço: 3.358,00€ - prazo de execução: 10

pretende validar e aprovar, mesmo que referindo não aceitar

dias; TM36 – Alterações de cotas no cruzamento Av. 8 com a

todos os trabalhos a mais, refere que aceita trabalhos que es-

Rua 15 – preço: 7.951,36€ - prazo de execução: 22 dias; TM33

tavam já incluídos na proposta inicial. Por estes motivos só nos

– Alterações de posicionamento de bocas siamesas em saídas

resta lamentar estas situações e que nos leva a votar contra

de emergência – preço: 9.254,87€ - prazo de execução: 6 dias;

e a repudiar qualquer responsabilidade desta tomada de posi-

TM37 – Tampa em chapa e muros de betão – Poço bombagem

ção do Executivo.” Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte

IP – preço: 18.296,01€ - prazo de execução: 16 dias; TM43 –

declaração de voto: “Os Vereadores do PSD votaram favora-

Impermeabilização de fundação do edifício do Turismo – preço:

velmente o ponto 2 da reunião de Câmara de 02/12/2019, re-

9.553,04€ - prazo de execução: 2 dias. iii. Ordenar a execução

lativo à aprovação da Terceira Proposta Adicional ao Contrato

dos TSEO e TM, determinando que não existe lugar à prorro-

Inicial da Empreitada de requalificação do Canal Ferroviário do

gação do prazo de execução inicial da empreitada, pelo que

Concelho de Espinho e Estacionamento Subterrâneo - Inter-

os prazos agora definidos para os trabalhos deste contrato

face, baseado na análise técnica e respetivo enquadramento

adicional, encaixam-se nos prazos de execução do contrato

legal, efetuados pela Fiscalização da Empreitada, bem como

inicial. iv. Tomar conhecimento que o valor destes trabalhos

pelos Técnicos da Divisão de Obras Municipais, de acordo com

correspondem a 0,81% do preço contratual do contrato para

documentos anexos ao referido ponto da Ordem de Traba-

TSEO e 0,12% do preço contratual para TM, totalizando com

lhos.”

os trabalhos anteriores em 2,33% (limite máximo permitido
de 5%) para TSEO e 1,28% (limite máximo permitido de 40%)

Deliberação Nº 261/2019

para TM. v. Ordenar a não execução dos trabalhos contantes

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de

da presente proposta, no valor de 27.440,00€ (vinte e sete

Espinho e o Centro Social de Paramos para apoio aos alu-

mil, quatrocentos e quarenta euros), relativos a quantidades

nos do ensino básico abrangidos pelas medidas seletivas

não necessárias executar de alguns artigos do capítulo H, con-

e adicionais no suporte à aprendizagem e inclusão - ano

forme mapa de quantidades que se anexa ao referido PADI

letivo 2019/2020

de 01/11/2019 elaborado pela DOM, ao abrigo do previsto no

Presente a informação n.º 2353/2019 da Divisão de Educa-

artigo 379.º do Código dos Contratos Públicos (CCP, aprovado

ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; na sua reda-

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

ção à data da celebração do contrato inicial). vi. A prestação de

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

caução pelo empreiteiro, nos termos do artigo 89.º do CCP, no

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-

valor de 5.810,34€ (cinco mil, oitocentos e dez euros e trinta

nimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação entre a Câmara

e quatro cêntimos), correspondente a 5% do valor total da ad-

Municipal de Espinho e o Centro Social de Paramos para apoio

judicação. vii. Aprovar a minuta do contrato adicional N.º 3 ao

aos alunos do ensino básico abrangidos pelas medidas seleti-

contrato inicial desta empreitada, para efeitos da formalização

vas e adicionais no suporte à aprendizagem e inclusão - ano

das modificações objetivas aqui em causa. Os Vereadores do

letivo 2019/2020, pelo valor base de €18.550,00 (dezoito mil

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereado-

quinhentos e cinquenta euros), isento de IVA.

res do Partido Socialista votam contra a proposta de novo contrato para a realização de trabalhos a mais (TM), no valor mais
Assembleia Municipal de Espinho
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Deliberação Nº 262/2019
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Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

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

Espinho e a “Projeto TRINSHEIRA – Associação para o De-

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

senvolvimento Pessoal, Social e Cognitivo” para efeitos

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

da utilização da loja n.º 3 do bloco 3 do Conjunto Habita-

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

cional da Ponte de Anta - Pedido de autorização de ocu-

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Paróquia de

pação de sala para parceria com o IEFP. I.P:

Guetim (S. Estêvão) – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia

Presente a informação n.º 2366/2019 da Divisão de Gestão

de Santo Estêvão de Guetim, para ocupação da via pública bem

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

como o corte e condicionamento de trânsito de algumas ruas

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

de Guetim, no âmbito da realização da procissão de velas em

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

honra da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, domingo,

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal tomou co-

a partir das 17h00, com o seguinte itinerário: Igreja Paroquial

nhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar, ao abrigo

- Largo de Santo Estêvão, Rua Luís de Camões, Rua das Manas,

da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico das Autar-

Rua dos Combatentes, Rua da Igreja até ao Largo de Santo

quias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setem-

Estêvão/Igreja Paroquial.

bro, na sua redação em vigor, a celebração de protocolo entre
a “Projeto TRINSHEIRA – Associação para o Desenvolvimento

Deliberação Nº 266/2019

Pessoal, Social e Cognitivo” e o IEFP – Instituto de Emprego

Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e

e Formação Profissional, I.P., com vista à utilização de uma

a Liga dos Combatentes – Nucleo de Espinho, para efei-

das salas da loja n.º 3, do Bloco 3, do Conjunto Habitacional da

tos de atribuição de desconto na utilização do Balneário

Ponte de Anta, para efeitos de formação modular certificada,

Marinho

tendo deliberado, ainda, que se proceda ao averbamento desta

Presente a informação n.º 2367/2019 da Divisão de Despor-

autorização no protocolo celebrado, em 08/08/2017, entre o

to, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzi-

Município e a referida Associação.

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

Deliberação Nº 263/2019

Câmara, tendo presente a proposta de minuta do protocolo

Protocolo de colaboração com a MOBI.E para instalação

em causa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade,

dos postos de carregamento de veículos – Retificação

aprovar a presente minuta e celebrar protocolo, nos termos do

Presente a informação n.º 2370/2019 da Divisão de Obras

n.º 1 do artigo 10.º das “Normas Internas de Funcionamento do

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

Balneário Marinho” com a Liga dos Combatentes – Núcleo de

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

Espinho, para atribuição de descontos na utilização do Balneá-

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

rio Marinho”, de acordo com os considerandos e termos nele

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

fixados.

dade, aprovar o “Protocolo de colaboração com a MOBI.E, S.A.
para instalação dos postos de carregamento de veículos elétri-

Resumo diário da tesouraria

cos”.

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 26 novembro de
2019 que apresentava os seguintes saldos:

Deliberação Nº 264/2019

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018

Indemnização acidente por queda de sinal luminoso

no valor de um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocen-

Presente a informação n.º 2270/2019 da Divisão de Obras Mu-

tos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos). Dois milhões

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

quatrocentos e quarenta e sete mil novecentos e trinta e oito

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

euros e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um

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

milhão trezentos e quarenta e cinco mil duzentos e noventa

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

e oito euros e noventa cêntimos. A Câmara foi ainda infor-

aprovar o pagamento no valor de 35,24 € (trinta e cinco euros

mada que, até ao dia 26 de novembro do corrente ano foram

e vinte e quatro cêntimos), referente aos prejuízos decorren-

cabimentadas despesas no valor de trinta e sete milhões e

tes dos danos causados a João Fernando Fernandes Oliveira

quarenta e três mil oitocentos e um euros e cinquenta e oito

quando caminhava no cruzamento da Rua 20 com a Rua 62 em

cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia

Espinho.

no valor de vinte e oito milhões trezentos e setenta e dois mil
setecentos e setenta e dois euros e cinquenta e dois cênti-

Deliberação Nº 265/2019

mos.

Procissão de velas – pedido de ocupação da via pública:
corte e condicionamento de ruas ao trânsito

Assembleia Geral do S.C. de Espinho – agradecimento

Presente a informação n.º 2358/2019 da Divisão de Gestão

A Câmara tomou conhecimento do e-mail enviado pelo Presi-

Assembleia Municipal de Espinho
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dente do Sporting Clube de Espinho, Bernardo Gomes de Al-

entregues em fotocópia a todos os seus elementos, prescin-

meida, a agradecer a cedência do Auditório do FACE, para a

diu-se da leitura das mesmas, tendo a Câmara, em cumprimen-

realização da Assembleia Geral do Sporting Clube de Espinho

to do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de

de celebração do 105.º aniversário, que contou com a presença

12 de setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo das suas

e participação de centenas de Associados, Atletas, Convidados

prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos do dis-

o Outros.

posto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas
aprovações por unanimidade. Participaram na votação apenas

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

os membros do órgão executivo que estiveram presentes nas

O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento

reuniões a que se reportam as atas em apreciação.

das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.

Deliberação Nº 268/2019

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

1.ª Alteração à 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Espinho – Proposta

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

Presente a informação n.º 2490/2019 da Divisão de Planea-

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

mento e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

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

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

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

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibera,

da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão

com 4 votos a favor do PSD e 2 abstenções dos vereadores

Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

do PS, a abertura do procedimento da 1.ª Alteração à 1.ª Revisão do PDME, em concordância com os Termos de Referên-

15

O Presidente da Câmara Municipal

cia que se anexam à proposta, estabelecendo um prazo de 15

A Secretária da Câmara Municipal

dias para a formulação de sugestões e para apresentação de
informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de alteração,
em acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 88.º do RJIGT, sendo
previsto o período de 18 meses para a conclusão do procedi-

ATA N. 29/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
16 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.
Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Adelino Miguel
Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado, por motivo justificado, o Vereador Sr. 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.

mento de alteração. Os Vereadores do PS ficaram de apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de
24h00, contudo a mesma não foi apresentada
Deliberação Nº 269/2019
Adenda ao “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DE MANUTENÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS”, celebrado com a União de freguesias de Anta e Guetim
Presente a informação n.º 2551/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de adenda
ao “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS” e celebrar com a União de freguesias de Anta e
Guetim a referida adenda, de acordo com os considerandos e
termos fixados na respetiva minuta.

Deliberação Nº 267/2019
Aprovação das atas n.ºs 27/2019 e 28/2019 de 28 de novembro e 2 de dezembro respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 27/2019 e 28/2019 das reuniões de
28 de novembro e 2 de dezembro respetivamente, terem sido

Assembleia Municipal de Espinho
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Deliberação Nº 270/2019
Empreitada de Obras Públicas para a execução do Estádio
Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 2545/2019 da Divisão de Gestão

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

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

já amplamente discutida e até motivo de episódios tristes que

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

envergonham a democracia e a história do poder local de Espi-

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

nho, ao ter dado aso à realização de um cerco da Câmara e do

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

incentivo por parte do Presidente da Câmara a que todos os

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

políticos que votassem contra esta medida, deveriam ser pe-

Vereadores do PS, o seguinte: i. Determinar a abertura de um

didas justificações pela população às suas casas. Esta matéria

procedimento pré-contratual com vista à execução da emprei-

que convém lembrar e que nos tentou condicionar o voto e a

tada de obras públicas designada de “ESTÁDIO MUNICIPAL DE

sofrer ameaças físicas, verbais e patrimoniais não poderá ser

ESPINHO” e para esse efeito, adotar um procedimento por con-

esquecida em momentos como este onde se exige agora uma

curso público (sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da

tomada de posição que o Partido Socialista em nome de um

União Europeia), de acordo com o preceituado na alínea b), do

bem maior, de uma paz pública e de uma desresponsabilização

artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 4.474.000,00€ (quatro

de um projecto que consideramos desvirtuado, fraco e descon-

milhões, quatrocentos setenta e quatro mil euros), acrescido

textualizado, apenas pretende ver ultrapassado. No entanto,

de IVA à taxa legal em vigor; ii. Para efeitos do previsto no

é nosso parecer que i) o projecto não corresponde a nenhuma

n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, determinar a não contratação

versão apresentada anteriormente; ii) O valor de construção

por lotes, de acordo com a fundamentação apresentada pelos

apresentado para concurso é falacioso e apenas procura que

serviços (no correspondente pedido de autorização de despe-

não seja um concurso internacional, contudo se verificarmos

sa e informação); iii. Aprovar as peças do procedimento, nos

os preços correntes de mercado e a tabela nacional para o sec-

termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 40.º do CCP,

tor verificamos que o mesmo ultrapassa o valor definido pelo

devidamente conjugado com alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º

CCP de € 5.225.000 que obrigaria a um concurso internacional;

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mais precisamente o

iii) Os elementos de projecto não dão cumprimento cabal ao

anúncio (minuta), o programa do concurso, o caderno de encar-

estipulado pela Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de Julho; iv) O

gos e seus anexos, incluindo o projeto de execução nos termos

processo de contratação do projecto consubstancia a possibili-

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

dade de parcelariazação indevida da encomenda e encontra-se

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

fora dos preços de mercado; v) de acordo com o disposto no

que se anexam à presente decisão de contratar; iv. Determinar

n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, que refere que empreitadas de

a condução deste procedimento pelo Júri designado no refe-

obras públicas de valor superior a 500.000,00€, não se com-

rido PADI, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º

preende a decisão de não contratação por lotes uma vez que

e no artigo 69.º do CCP, delegando neste órgão as respetivas

projeto sendo de um “estádio de futebol”, com poucas infra-

competências, em respeito pelo estipulado no artigo 109.º do

-estruturas técnicas que o constituem, pode ser realizado por

CCP, com exceção da competência para a retificação das pe-

fases, acrescentando quer bancadas, quer coberturas, quer ou-

ças do procedimento, para a decisão sobre erros ou omissões

tros acessos, que de algum modo já está previsto acontecer e

identificados pelos interessados, para a decisão de qualifica-

que foi a base da encomenda, mas que agora não se cumpre e

ção dos candidatos ou para a decisão de adjudicação, conforme

daí o aumento do preço previsto; e por fim vi) verifica-se a não

previsto na parte final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicável por

inscrição da intervenção e do projecto nos limites do terreno o

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

que deveria indiciar a sua revisão e correcção.”

Designando, para efeitos da constituição do júri, os seguintes
membros: PRESIDENTE - Eng.º Álvaro António das Neves Duar-

Deliberação Nº 271/2019

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

Empreitada de obras públicas de “Requalificação do Ca-

Maria da Costa Belchior Carvalho, Técnica Superior da Divisão

nal Ferroviário do Concelho de Espinho e Estacionamento

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

Subterrâneo – Interface” - Quarta proposta de Trabalhos

Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; 1.º SUPLEN-

a Mais (TM)

TE – Liliana Antunes Correia, Técnica Superior da Divisão de

Presente a informação n.º 2484/2019 da Divisão de Gestão

Obras Municipais; 2.º SUPLENTE – Célia Maria Ferreira Ribei-

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

ro, Assistente da Divisão de Obras Municipais; v. Concordar

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

com a proposta efetuada no PADI (registo n.º 586/19 de 10

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

de dezembro), elaborado pela DOM, referente à nomeação do

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimen-

gestor do contrato. Os Vereadores do PS apresentaram a se-

to e enquanto órgão competente para a decisão de contratar,

guinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socia-

de acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do artigo

lista abstêm-se na votação deste ponto relativamente à em-

36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei

preitada de obras públicas por entenderem ser esta matéria

n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determina,
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com 4 votos a favor do PSD e 2 votos contra dos vereadores

foram devidamente apresentados e evidenciados aquando do

do PS, a modificação objetiva ao contrato de empreitada de

procedimento concursal em fase de erros e omissões e cuja

obras públicas acima identificado, ao abrigo do previsto no ar-

resposta foi a não aceitação pelo DOM e que agora vem tentar

tigo 370.ºe seguintes do CCP, nos seguintes termos: i. Aprovar

justificar, aceitando estes erros e dispondo-se a que a Câmara

o pedido de autorização de despesa e informação (PADI) ela-

agora os pague. A nosso ver, quer a fiscalização, quer o DOM,

borado pela DOM em 23/11/2019 e Mapas anexos, enquanto

quer o responsável pelo acompanhamento da Obra deveriam

peças procedimentais desta modificação objetiva do contrato,

apresentar documentos adicionais e não pareceres genéricos,

bem como aprovar as propostas de modificações objetivas do

mal escritos e sem conteúdo técnico sério e relevante, apenas

contrato nelas constantes. ii. Aprovar a realização da despesa

para cumprir calendário e que em nada acrescentam à neces-

correspondente à modificação objetiva deste contrato refe-

sidade de rigor e de avaliação crítica e processual da obra em

rente à execução de Trabalhos a Mais (TM), no montante de

curso que, deste modo - de contrato adicional em contrato adi-

145.654,81€ (cento quarenta e cinco mil, seiscentos cinquenta

cional - ninguém verifica nem ninguém avalia com consciência

e quatro euros e oitenta e um cêntimos), acrescido do Imposto

ética e com o necessário rigor que uma obra pública apoiada

sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor, da seguinte

pelo Norte 2020 exige e que corre o risco de poder ver, por

forma: TM44 – Execução de estabilização de solo de fundação

este processo irresponsável, de um dia poder ter de devolver

do piso do parque de estacionamento entre PK 0+438.896

os fundos à comunidade Europeia, bem como responsabilizar

E PK 0+569.817 – preço: 145.654,81€ – prazo de execução:

os elementos da Câmara a titulo pessoal que de uma forma

22,5 dias (5 dias por cada 400m3). iii. Ordenar a execução dos

ligeira aprovam estes documentos sem verificação ou justifi-

TM, determinando que não existe lugar à prorrogação do pra-

cação da veracidade dos mesmos. É neste sentido que, pela

zo de execução inicial da empreitada, pelo que o prazo agora

falta de elementos e falta de documentos fundamentados e

definido para os trabalhos deste contrato adicional, encaixa-se

por isso verdadeiramente assinados por pessoas e entidades

nos prazos de execução do contrato inicial. iv. Tomar conhe-

responsáveis, para além dos vereadores do executivo com

cimento que o valor destes trabalhos correspondem a 1,17%

funções e responsabilidades para o acto, que leva os verea-

do preço contratual do contrato para TM, totalizando com os

dores do Partido Socialista a recusarem esta proposta e a dis-

trabalhos anteriores 2,45% para TM (limite máximo permiti-

tanciarem-se de qualquer envolvimento neste processo que

do de 40%). v. A prestação de caução pelo empreiteiro, nos

apenas demonstra, não a necessidade e os números que acom-

termos do artigo 89.º do CCP, no valor de 7.282,74€ (sete mil,

panham as obras, mas um único cuidado, que é o de não ultra-

duzentos oitenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos),

passar os limites legais imposto aos contratos adicionais.”. Os

correspondente a 5% do valor total da adjudicação. vi. Aprovar

eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:

a minuta do contrato adicional N.º 4 ao contrato inicial desta

“Os Vereadores do PSD votaram favoravelmente o ponto 5 da

empreitada, para efeitos da formalização das modificações ob-

reunião de Câmara de 16/12/2019, relativo à aprovação da

jetivas aqui em causa (em anexo). Os Vereadores do PS apre-

Quarta Proposta Adicional ao Contrato Inicial da Empreitada

sentaram a seguinte declaração de voto: “Tal como temos vin-

de requalificação do Canal Ferroviário do Concelho de Espinho

do a defender e com base na falta de acesso à informação que

e Estacionamento Subterrâneo - Interface, baseado na análise

por nós tem sido sistematicamente solicitada de acesso aos

técnica e respetivo enquadramento legal, efetuados pela Fis-

contratos, projectos de execução, pormenorização e mapas de

calização da Empreitada, bem como pelos Técnicos da Divisão

medição e restantes documentos integrantes do projecto, bem

de Obras Municipais, considerando que, de acordo com os do-

como das respectivas actas de reunião de obra onde devem

cumentos anexos ao referido ponto da Ordem de Trabalhos,

constar tomadas de decisão importante e que justifiquem as

estão cumpridas todas as verificações legais aplicáveis, bem

alterações de materiais conhecidas, as alterações de técnicas

como salvaguardados os interesses do Município.”

e tecnologias construtivas visíveis em obra, bem como as mudanças de qualidade dos materiais utilizados, que os jornais e

Deliberação Nº 272/2019

a opinião publica já reivindica de um modo jocoso, sem que se

Empreitada de obras públicas de “Requalificação da Esco-

verifique qualquer menos valia na obra – (ou seja, ficar mais

la Básica n.º 2 de Espinho” - Primeira proposta de traba-

barato) - vêm os vogais do Partido Socialista votar contra mais

lhos complementares

esta proposta de contrato (QUARTA) para a realização de tra-

Presente a informação n.º 2532/2019 da Divisão de Gestão

balhos a mais (TM), como adicional ao contrato de construção

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

do RECAFE -Espinho, com a empresa ABB, S.A. por (e mais

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

numa vez repetimos) não encontrarmos fundamentação ade-

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

quada para aceitar este acréscimo de custo para o município

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

tendo em conta de que muitos dos valores agora solicitados

e enquanto órgão competente para a decisão de contratar, de
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acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º

Deliberação Nº 273/2019

do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º

Decisão de contratar, aprovação das peças procedimen-

197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, com

tais para abertura do procedimento por concurso públi-

4 votos a favor do PSD e 2 votos contra do PS, a modificação

co, para a execução da empreitada de obras públicas de

objetiva ao contrato de empreitada de obras públicas acima

“Promoção do Uso Ciclável e Pedonal – Reabilitação Rua

identificado, ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes

19 Nascente, Rua 20 e Rua 33 Poente”

do CCP, nos seguintes termos: i. Aprovar a informação presta-

Presente a informação n.º 2544/2019 da Divisão de Gestão

da pela DOM em 23/11/2019 e Mapas anexos, enquanto peças

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

procedimentais desta modificação objetiva do contrato, bem

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

como aprovar as propostas de modificações objetivas do con-

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

trato nelas constantes. ii. Aprovar a realização da despesa cor-

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

respondente à modificação objetiva deste contrato referente

e deliberou com 4 votos a favor do PSD e 2 abstenções dos Ve-

à execução de trabalhos, no montante global de 48.538,42€

readores do PS: I. Determinar a abertura de um procedimento

(quarenta e oito mil, quinhentos trinta e oito euros e quarenta

pré-contratual com vista à execução da empreitada de obras

e dois cêntimos), acrescido do Imposto sobre o Valor Acres-

públicas de “Promoção do Uso Ciclável e Pedonal – Reabilita-

centado, à taxa legal em vigor, da seguinte forma: TM01 – Co-

ção Rua 19 Nascente, Rua 20 e Rua 33 Poente” e para esse

bertura Centenários Zinco - preço: 33.211,00€; TM02 – Rede

efeito, adotar um procedimento por concurso público (com

de drenagem de águas pluviais – Edifício Centenários - preço:

adjudicação por lotes), de acordo com o preceituado na alínea

8.915,78€; TM03 – Nova pavimentação – Edifício Centenários

b) do artigo 19.º do CCP, pelo preço base de 4.576.300,00€

- preço: 6.411,64€; iii. Ordenar a execução dos trabalhos com-

(quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil e trezentos

plementares, identificados na informação prestada pela DOM

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. II. Aprovar o

em 23/11/2019 e dos Mapas anexos, determinando que não

valor estimado do contrato em 5.079.693,00€ (cinco milhões

existe lugar à prorrogação do prazo de execução inicial da em-

setenta e nove mil seiscentos e noventa e três euros), acres-

preitada, por os prazos de execução se encaixarem nos prazos

cido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos do pedido de

de execução definidos no contrato inicial, conforme estipula os

autorização de despesa e informação (registo n.º 582/2019,

nos. 1 e 2 do artigo 374.º do CCP. iv. Tomar conhecimento que

de 10 de dezembro), elaborado pela Divisão Obras Municipais

o valor destes trabalhos, correspondem a 3,53% do preço con-

(para onde se remete e cujo teor aqui se reproduz para os de-

tratual do contrato inicial para trabalhos de circunstâncias não

vidos efeitos legais); III. Aprovar as peças do procedimento,

previstas (TCNP), totalizando com os valores do primeiro con-

nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 40.º do

trato em 3,53% para TCNP (limite máximo permitido de 10%).

CCP, devidamente conjugado com a alínea f) do n.º1 do artigo

v. A prestação de caução pelo empreiteiro, nos termos do arti-

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

go 89.º do CCP, no valor de 2.426,92€ (dois mil, quatrocentos

em vigor, mais precisamente o anúncio de procedimento (mi-

vinte e seis euros e noventa e dois cêntimos), correspondente

nuta), o programa do concurso, os cadernos de encargos de

a 5% do valor total da adjudicação. vi. Aprovar a minuta do

cada um dos lotes e seus anexos, incluindo os seus projetos

contrato adicional ao contrato inicial desta empreitada, para

de execução nos termos do fixado no n.º 1 do artigo 43.º do

efeitos da formalização das modificações objetivas aqui em

CCP, o qual foi objeto de revisão de acordo com o disposto no

causa (em anexo). Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte

n.º 2 do mesmo artigo e que se anexam à presente decisão de

declaração de voto:” Os Vereadores do PSD votaram favora-

contratar; IV. Determinar a condução deste procedimento pelo

velmente o ponto 6 da reunião de Câmara de 16/12/2019, re-

júri designado, no pedido de autorização de despesa e infor-

lativo à aprovação da Primeira Proposta Adicional ao Contrato

mação (registo n.º 582/2019, de 10 de dezembro), elaborado

Inicial da Empreitada designada por Requalificação da Escola

pela Divisão Obras Municipais, de acordo com o estipulado no

Básica nº 2 de Espinho, baseado na análise técnica e respetivo

n.º 1 do artigo 67.º e no artigo 69.º do CCP, delegando neste

enquadramento legal, efetuados pela Fiscalização da Emprei-

órgão as respetivas competências, em respeito pelo estipula-

tada, bem como pelos Técnicos da Divisão de Obras Municipais,

do no artigo 109.º do CCP, com exceção da competência para

considerando que de acordo com os documentos anexos ao

a retificação das peças do procedimento, para a decisão so-

referido ponto da Ordem de Trabalhos, estão cumpridas todas

bre erros ou omissões identificados pelos interessados, para

as verificações legais aplicáveis, bem como salvaguardados

a decisão de qualificação dos candidatos ou para a decisão de

os interesses do Município.”. Os Vereadores do PS ficaram de

adjudicação, conforme previsto na parte final do n.º 2 do artigo

apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimen-

69.º, aplicável por remissão do n.º 1 do artigo 109.º do referi-

tal de 24h00, contudo a mesma não foi apresentada.”

do diploma legal. Designando, para efeitos da constituição do

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | Fevereiro de 2020

18

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

júri, os seguintes membros: PRESIDENTE - Eng.º Álvaro Antó-

ta rua justifica. Por outro lado, o traçado desenvolvido para

nio das Neves Duarte, Chefe da Divisão de Obras Municipais;

a ciclovia proposta para a Rua 20 revela-se particularmente

1.º EFETIVO - Sílvia Maria da Costa Belchior Carvalho, Técnica

ineficaz, quando verificada a sua transição para lá dos limites

Superior da Divisão de Obras Municipais; 2.º EFETIVO – Joana

da intervenção. Ao mesmo tempo, verifica-se que a introdu-

Patrícia Torres Alves, Técnica Superior da Divisão de Obras

ção da ciclovia impeliu, no projeto desenvolvido, à subtração

Municipais; 1.º SUPLENTE – Liliana Antunes Correia, Técnica

de muitos lugares de estacionamento existentes ao longo do

Superior da Divisão de Obras Municipais; 2.º SUPLENTE – Célia

desenvolvimento longitudinal da Rua 20. Por conseguinte,

Maria Ferreira Ribeiro, Assistente da Divisão de Obras Muni-

constata-se que não são aqui propostas alternativas viáveis

cipais; V. Concordar com a proposta, efetuada no pedido de

e benéficas para a resolução do problema de estacionamento

autorização de despesa e informação (registo n.º 582/2019,

atual na cidade, servindo este projeto apenas para uma infeliz

de 10 de dezembro), elaborada pela Divisão Obras Municipais,

e inconsequente obra pública que, para muitos, poderá signi-

referente à nomeação do gestor do contrato. Os Vereadores

ficar a demonstração de atividade e aparente trabalho. Contu-

do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os ve-

do, argumentando em consciência, na posse de factos e tendo

readores do Partido Socialista (PS) abstêm-se por entenderem

presente a responsabilidade, importância e impacto de uma

necessária esta intervenção nas ruas 19, 20 33 e outras, con-

obra deste tipo, os vereadores do Partido Socialista conside-

tudo votam contra esta solução ou soluções apresentadas pe-

ram que não é aceitável a execução deste projecto e que este

los seguintes motivos: Assim rejeitamos todos os documentos

não devia assim ser realizado.”

apresentados a esta Câmara relativos ao projeto de execução

19

por verificarem a existência de incompatibilidades e desajus-

Deliberação Nº 274/2019

tes face às necessidades imputadas à intervenção. Importa

Financiamentos das EIP’S 1 (ANEPC), EPI 2 e EPI 3 /

referir que a análise efetuada pelos vereadores do Partido So-

A.H.B.V.C.E. - Atualização de valores

cialista se suporta em argumentos concretos e cuja justifica-

Presente a informação n.º 2528/2019 da Divisão de Gestão

tiva se encontra na patente falta de adaptação do projeto aos

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

princípios do urbanismo, da cidadania, das regras e boas práti-

lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-

cas da circulação rodoviária e, sobre tudo, aos valores societais

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

e humanos que sempre nos importam e que, neste contexto,

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

consideramos impreteríveis. O traçado apresentado para a

deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização dos valores

requalificação da rua 19, no troço integrado no âmbito deste

relativos à remuneração-base mensal e ao subsídio de refeição

projeto, revela um elevado grau de risco para os utilizadores,

devidos aos bombeiros que integram as Equipas de Interven-

cidadãos e utentes da rodovia. A sinuosidade verificada na ge-

ção, ao abrigo do reforço de profissionalização dos mesmos.

neralidade do traçado antevê-se como um claro impedimento

Mais deliberou celebrar adenda ao “Protocolo Condições de

à fluidez do tráfego viário, podendo significar, neste campo,

Contratação e Funcionamento das Equipas de Intervenção

uma clara perda de condições de circulação dentro da cidade.

Permanente”, com a Autoridade Nacional de Emergência e Pro-

Ao mesmo tempo, defendemos que esta solução de traçado

teção Civil (ANEPC) e a Associação Humanitária dos Bombeiros

deverá ser, liminarmente, desencorajada dado que representa

Voluntários do Concelho de Espinho (A.H.B.V.C.E). Deliberou,

um perigo de segurança pública, tanto para o peão, como para

por fim, averbar o teor da presente deliberação ao protocolo

o automobilista, justificada pela constante alternância de dire-

celebrado entre o Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E., em 13

ção, gerando e ampliando circunstâncias para a ocorrência de

de março de 2019.

sinistros. Por outro lado, verifica-se também a inexistência de
planeamento da intervenção a um nível urbano macro, dado

Deliberação Nº 275/2019

que se constata que a intervenção não soluciona nem suaviza

Transação entre NOVO BANCO, S.A., MUNICÍPIO DE ESPI-

os problemas de circulação e traçado urbanos existentes na ci-

NHO e a MASSA INSOLVENTE DE PATRÍCIOS, S.A.

dade de Espinho. Por esse motivo, e porque estamos convictos

Presente a informação n.º 2553/2019 da Divisão de Gestão

de que uma intervenção desta envergadura e investimento

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

deveria responder a princípio de conceção mais abrangentes

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

e eficazes, consideramos que ser inaceitável a execução des-

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

te projeto. Da análise dos restantes projetos apresentados

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

se denota a incapacidade em dar resposta às atuais solicita-

e deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de TRAN-

ções e problemas da área de intervenção. Verifica-se neste

SAÇÃO entre o NOVO BANCO, S.A., MUNICÍPIO DE ESPINHO e

projeto uma mera manutenção das soluções urbanísticas e

a MASSA INSOLVENTE DE PATRÍCIOS, S.A., nos termos e con-

viárias existentes, não sendo propostas soluções capazes de

siderandos constantes da minuta anexa à informação acima

sanar as tão prementes solicitações que a intervenção nesAssembleia Municipal de Espinho
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referida. Mais deliberou proceder ao pagamento, até 31 de

nião para o dia 13/01/2020, pelas 17.00 horas-

dezembro de 2019, do montante de €497.547,96 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e sete eu-

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

ros e noventa e seis cêntimos), à sociedade Novo Banco, S.A.,

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

a transferir para a conta bancária daquela sociedade, com o

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

IBAN PT50 000700230078640000410.

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

Deliberação Nº 276/2019

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

Proposta de doação de duas malas de transporte de me-

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

dicamentos e uma pasta para transporte de material mé-

da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão

dico e de enfermagem, à “Equipa Comunitária de Suporte

Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

em Cuidados Paliativos ACeS Espinho-Gaia” – ECSCP
Presente a informação n.º 2542/2019 da Divisão de Acção So-

O Presidente da Câmara Municipal

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

Coordenadora Técnica,

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar, ao abrigo das competências
previstas nas alíneas r) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias
Locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual), a doação de duas malas para
transporte de medicamentos e uma mala de equipamento médico e enfermagem à Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Aces Espinho-Gaia (ECSCP), necessárias para

ATA N. 01/2020

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE
13 DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE.
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Aos treze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, conforme edital n.º 5/2019, de 23 de dezembro de 2019, nesta ci-

o funcionamento deste projeto de interesse municipal.

dade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-

Resumo diário da tesouraria

do Senhor Vice-Presidente, António Vicente de Amorim Alves

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 10 dezembro de
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de um
milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e sete
euros e cinquenta cêntimos) Dois milhões cento e setenta e
nove mil duzentos e vinte e três euros e noventa e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão trezentos
e trinta e um mil cento e trinta e cinco euros e setenta e cinco
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 10 de
dezembro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no
valor de trinta e sete milhões duzentos e cinquenta e sete mil
seiscentos e catorze euros e quarenta cêntimos, tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e
nove milhões cento e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e

-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a presidência
Pinto, com a presença dos Senhores Vereadores, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa
e Silva. Faltaram, por motivo justificado, o Senhor Presidente
da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira e o Sr. Vereador Carlos
Nuno Lacerda Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira
e Turismo.
Deliberação Nº 1/2020
Aprovação da ata n.º 29/2019 de 16 de dezembro
Em virtude da ata n.º 29/2019 de 16 de dezembro ter sido
entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-

nove euros e sessenta e dois cêntimos.

-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo da sua prévia

O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento
das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe

disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos
n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação

estão confiadas.

por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros

Reuniões de Câmara

se reporta a ata em apreciação.

do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que

A Câmara deliberou, por unanimidade, agendar a próxima reu-

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | Fevereiro de 2020

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Deliberação Nº 2/2020

Presente a informação n.º 2555/2019 da Divisão de Desporto,

Aumento temporário de fundos disponíveis – 2020

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

Presente a informação n.º 30/2020 da Divisão de Gestão Ad-

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

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

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

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

tomou conhecimento e, tendo presente a proposta de minuta

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

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

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

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, ao abrigo

deliberou com 3 votos a favor do PSD e 2 votos contra dos Ve-

do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas Internas de Funcionamento

readores do PS, autorizar, a título excecional, o aumento tem-

do Balneário Marinho” com a Nascente, Cooperativa de Ação

porário dos Fundos Disponíveis para o mês de janeiro de 2020,

Cultural o referido protocolo para atribuição de descontos na

nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 8/2012

utilização do Balneário Marinho”, de acordo com os consideran-

de 21 de fevereiro (LCPA- Lei dos Compromissos e Pagamen-

dos e termos neles fixados.

tos em Atraso) e no estrito cumprimento do nº 2 do referido
artigo conjugado com a alínea g) do nº1 do artigo 5º do DL nº

Deliberação Nº 5/2020

127/2012, de 21 de junho. Os Vereadores do PS ficaram de

Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho

apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimen-

e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Es-

tal de 24h00, contudo a mesma não foi apresentada.

pinho, para apoio às AAAF/CAF na pausa letiva do Natal,
ano letivo 2019/2020; Ratificação do ato praticado pelo
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Deliberação Nº 3/2020

Presidente da Câmara ao abrigo do artigo 35.º/3 da Lei

Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório

n.º75/2013

final do procedimento por concurso público para a exe-

Presente a informação n.º 25/2020 da Divisão de Educação e

cução da empreitada de obras públicas de “Ampliação e

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

Requalificação da Escola Básica Sá Couto”

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

Presente a informação n.º 29/2020 da Divisão de Gestão Ad-

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

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

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

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico

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

das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º75/2013, de

deliberou com 3 votos a favor do PSD e 2 votos contra dos

12 de setembro; na sua redação em vigor), ratificar os atos de

Vereadores do PS, o seguinte: i. Aprovar o relatório final junta-

aprovação e de celebração pelo Presidente da Câmara, respe-

mente com os demais documentos que compõem a análise das

tivamente em 17 de dezembro de 2019, do “Protocolo de Co-

propostas do procedimento por concurso público para a execu-

laboração entre o Município de Espinho e a Associação de De-

ção da empreitada de obras públicas de “Ampliação e Requa-

senvolvimento do Concelho de Espinho, para apoio às AAAF/

lificação da Escola Básica Sá Couto.” ii. Determinar a adjudica-

CAF na pausa letiva do Natal, ano letivo 2019/2020”, para

ção da empreitada de obras públicas ao concorrente Alexandre

despesas em matéria de educação, pelo valor de €14.104,00

Barbosa Borges, S.A., pelo preço contratual de 4.075.000,00€

(catorze mil cento e quatro euros), isento de Iva, tendo esse

(quatro milhões e setenta e cinco mil euros), acrescidos de

protocolo sido celebrado ao abrigo da competência do órgão

IVA à taxa legal em vigor. iii. Determinar o valor da caução em

executivo previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do refe-

203.750,00€ (duzentos e três mil, setecentos e cinquenta eu-

rido diploma legal.

ros) a ser prestada pelo adjudicatário, correspondente a 5%
do preço contratual. iv. Aprovar a minuta do contrato (que se

Deliberação Nº 6/2020

anexa), nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 98.º

Chuva de Afetos – Associação Solidariedade Social – Pe-

do CCP. Os Vereadores do PS ficaram de apresentar declaração

dido de ocupação do espaço público – ratificação de des-

de voto, por escrito e no prazo regimental de 24h00, contudo

pacho

a mesma não foi apresentada.

Presente a informação n.º 2562/2019 da Divisão de Acção Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que

Deliberação Nº 4/2020

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

Protocolo de Colaboração entre Município de Espinho e

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

Nascente, Cooperativa de Ação Cultural, CRL para efeitos

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,

de atribuição de desconto na utilização do Balneário Ma-

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da

rinho

Câmara que autorizou a ocupação, por viaturas e pessoas, do
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

parque de estacionamento da Nave Polivalente, no dia 13 de
dezembro de 2019, entre as 21h e as 23h.
Deliberação Nº 7/2020
Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva
Presente a informação n.º 28/2020 da Divisão de Cultura e
Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de novembro e
dezembro de 2019 e deliberou, por unanimidade, aceitar as
respetivas liberalidades.
Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 dezembro
de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES
ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2018 no valor
de um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte
e sete euros e cinquenta cêntimos). Novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta euros e setenta e oito
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão cento e
trinta e quatro mil cento e trinta e um euros e setenta e cinco
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 30 de
dezembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no
valor de trinta e sete milhões trezentos e vinte e dois mil e
setenta euros e trinta e três cêntimos, tendo sido efetuados
pagamentos até ao mesmo dia no valor de trinta e três milhões
duzentos e setenta e nove mil e oitenta e quatro euros e vinte
e nove cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Vice-Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento das diligências efetuadas no âmbito das competências
que lhe estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Vice-Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de
Gestão Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica

Assembleia Municipal de Espinho
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA

INFORMAÇÃO
FINANCEIRA
ATAS

RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE jANEIRO DE 2020

REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de janeiro de 2020 é apresentada no quadro seguinte, o qual
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.
De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos –
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Receita
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras Receitas
Total da Receita

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
24 290 630
18 603 700
1 300
42 895 630

Cobrada
Execução
1 126 245
4,64%
1 172 033
6,30%
0
0,00%
2 298 277
5,36%

Orçamento
22 703 020
20 192 610
42 895 630

Paga
Execução
802 045
3,53%
51 513
0,26%
853 558
1,99%

Assembleia Municipal de Espinho
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INFORMAÇÃO FINANCEIRA

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

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

Janeiro-2019
Janeiro-2020
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
794 285
845 547
479 934
449 572
196 157
196 157
220 992
201 987
119 420
119 472
0
0
130 964
130 962
107 555
97 487
44
13
0
0
340 050
338 402
128 245
126 865
0
0
0
0
7 651
60 541
23 142
23 234
0
0
0
0
1 861 667
0
1 335 045

1 861 667
0
1 335 045

1 848 706
0
1 352 460

1 848 706
0
1 352 460

2 655 952

2 707 214

2 328 639

2 298 277

Janeiro-2019
Faturada
Paga
1 617 020
873 428
680 581
680 581
678 021
180 302
258 417
12 545
9 470
9 468
3
1
9 467
9 467
427 646
49 109
326 555
49 109
20 609
0
80 482
0
54 938
17 740
54 938
17 740
0
0
2 109 074
949 745

Receita Cobrada 2019
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Despesa Paga 2019

Própria
20%

Alheia
80%

Janeiro-2020
Faturada
Paga
708 973
1 334 443
604 461
493 014
716 137
211 528
13 846
4 432
615
0
0
615
0
0
167 407
51 513
119 469
30 402
21 111
21 111
26 827
0
97 840
93 073
97 840
93 073
0
0
1 600 305
853 558

0% 6%

11%
Encargos Funcionamento
Serviço da Dívida

83%
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Investimento Global
Restantes Despesas

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

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

Janeiro-2019
21 935 924,61

Janeiro-2020
20 976 608,52

9 044 951,26
12 890 973,35

8 085 635,17
12 890 973,35

2 379 457,20

1 617 363,25

0,00
1 051 124,28
17 232,26
60 220,30
79 223,13
11 323,70
0,00
883 124,89
1 328 332,92
100 158,15
74 641,95
1 115 806,65
37 726,17
0,00

2 262,09
435 864,76
159 576,87
142 441,85
46 861,40
65 776,39
0,00
21 208,25
1 179 236,40
111 709,81
74 618,63
969 389,89
23 518,07
0,00

24 315 381,81

22 593 971,77

* Valores provisórios à data de 31/01/2020.

Dívida
25 000 000

20 000 000

15 000 000

Janeiro-2019

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

Janeiro-2020
DÍVIDAS A CURTO PRAZO
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DENOMINAÇÃO SOCIAL
GRUPO AUTÁRQUICO
EMPRESAS PARTICIPADAS

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

ENERGAIA

OUTRAS ASSOCIAÇÕES

QUOTIZAÇÕES
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU"
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
ENERGAIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES
ADSE
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO
FUNDAÇÃO SERRALVES
TOTAL

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | Fevereiro de 2020

NIF/NIPC

PARTICIPAÇÃO

%

508905435

2 769 324,01 €
661 030,00 €
299 350,00 €
361 680,00 €
2 095 315,90 €
1 076 123,33 €
140 237,58 €
878 954,99 €
- €
12 978,11 €
12 978,11 €

0,82%
0,34%
0,20%
0,90%
3,82%
3,96%
2,98%
16,67%
0,32%
1,16%
1,16%

504454536

7 200,00 €
7 200,00 €

4,80%
4,80%

503533114
501121250
501062769
504454536
508905435
501627413
600000303
513864202
503393517
501627413
502266643

72 644,92 €
72,00 €
180,00 €
100,00 €
2 604,49 €
7 500,00 €
4 870,68 €
863,75 €
1 250,00 €
1 500,00 €
28 704,00 €
25 000,00 €

513606084
513606181
501394192
502823305
501651888
501627413

2 849 168,93 €

0,82%

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

Novembro - 2018Novembro - 2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

∆
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

37

6

dez/16

dez/17

13

9

10

mar/18

jun/18

set/18

11

11

dez/18

mar/19

15

14

14

mai/19

11

ago/19

nov/19

dez/19 (*)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2020 - Janeiro
Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção
1

2

3

4

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

Pagamento

Tx. Ex.

3 656 347
3 086 055
3 086 055
570 292
570 292
23 450 835
4 561 949
3 472 278
1 089 671
0
205 852
0
205 852
17 084 436
96 452
10 616 074
1 978 192
2 383 464
1 150 188
860 066
1 598 598
155 579
1 443 019
0
2 166 351
0
1 826 774
0
0
0
0
177 414
1 600
175 814
162 163
1 331 827
0
1 305 000
26 827

63 199
63 199
63 199
0
0
211 592
28 888
28 888
0
0
9 951
0
9 951
172 397
0
0
0
722
75 505
96 169
357
58
299
0
10 748
0
0
0
0
0
0
9 604
0
9 604
1 143
74 875
0
74 875
0

1,73%
2,05%
2,05%
0,00%
0,00%
0,90%
0,63%
0,83%
0,00%
n.a.
4,83%
n.a.
4,83%
1,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
6,56%
11,18%
0,02%
0,04%
0,02%
n.a.
0,50%
n.a.
0,00%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
5,41%
0,00%
5,46%
0,71%
5,62%
n.a.
5,74%
0,00%

30 605 361

360 414

1,18%
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
01 DEZ. ‘19 a 31 JAN.’20

Atendimento Municipal - AME

Atendimento Municipal - AME
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DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020
1%

4000

3185

2727

2500

3017

3000

3593

3500

15%

2000

84%

1500

Urbanismo

573

41

Atendimento Geral

jan/20

Urbanismo

ARU's

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE
DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020
12%

250

177

200
150

visitantes Estrangeiros

0

dez/18

jan/19

Visitantes Nacionais
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38

45

50

50

98

100

16

88%

Visitantes Nacionais

ARU's

14

Atendimento Geral

dez/19

220

jan/19

21

0

694

dez/18

452

0

0

500

496

1000

dez/19

jan/20

visitantes Estrangeiros

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

100

Piscina Municipal de Espinho
DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020

471

938
256

356

241

914

971

1000

932

Piscina Municipal de Espinho

24%
10

1

76%

dez/18

jan/19
Alunos Inscritos

dez/19

jan/20

Acesso Regime Livre

Alunos Inscritos

Protocolos com as Escolas:
- Manuel Laranjeira;
- Manuel Gomes de Almeida;
- Academia de Música de Espinho.

Regime Livre

Os Protocolos implicam uma utilização média de cerca de 400 alunos por semana. Utilização ainda da Piscina Municipal por parte da
CERCI e Ensino Especial da Escola Sá Couto.
Festa de Natal da secção de natação do S.C. Espinho.

Balneário Marinho de Espinho

Balneário Marinho de Espinho
DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020

4835

5000
4500

4%
4200

4000
3500

2995

3000
2398

2500
2000

28

96%

0

dez/18

jan/19

N. utilizadores Piscina

98

96

500

263

1000

163

1500

dez/19

N. utilizadores Piscina

jan/20

N. utilizadores Balneoterapia

PROTOCOLOS
- Associação de socorros mútuos de Anta;
- C.C.D da Câmara Municipal de Espinho;
- “A Mutualista Stª Maria de Esmoriz”;
- A familiar de Espinho – Associação mutualista;
- Advancecare;
- Associação socorros mútuos Serzedo;
- Associação ex combatentes da Vila de Silvalde;
- Associação Nacional Doentes com Artrite Reumatóide (A.N.D.A.R.);
- Formalização dos protocolos de colaboração com o Centro Social,
Cultural e Desportivo doa Trabalhadores da CME, Núcleo de Espinho
da Liga dos Ex-combatentes e Cooperativa Nascente.

N. utilizadores Balneoterapia

ATIVIDADES REALIZADAS
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica
- Circuito de condição física balneário marinho
- Hidroterapia
- Cataplasmas de algas, banho de imersão e hidromassagem
- Aluguer de bicicleta de água
- Colaboração nos eventos da divisão de desporto;
- Apoio ao evento Baile idosos DASIS;
- Apoio à realização da corrida São Silvestre de Espinho 2020;
- O Balneário Marinho encerrou ao público no dia 1de Novembro;
- O Balneário Marinho encerrou ao público de 23.12.2019 a 5 de
janeiro de 2020 para higienização e manutenção.
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Nave Polivalente

N.º de horas de Utilização
1600
1562

1550
1517

1500
1450

1300
1250
1200
1150

dez/18

Nave Polivalente

1312

1350

1356

1400

jan/19

dez/19

Horas de Utilização

jan/20
54%
46%

29

Pavilhão Municipal N.G.

dez/19

jan/20

N.º de horas de utilização

195

200

213

250

137

100

137

150

Pavilhão Municipal N.G.

50
0

N.º de horas de utilização

dez/18

jan/19

dez/19

jan/20

48%
52%

dez/19
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jan/20

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Museu Municipal / FACE

Nº total de assitência nos eventos realizados
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0
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0
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0
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Visitas Guiadas
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Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
DEZEMBRO 2019 | JANEIRO 2020
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
De realçar a colaboração da Cerciespinho, assinalando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, indo ao encontro dos
princípios da Rede de Bibliotecas Associadas da Comissão Nacional da UNESCO, da qual a Biblioteca Municipal José Marmelo
e Silva está integrada
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data promovida pela Organização das Nações Unidas desde 1998, pretende
sensibilizar para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e mobilização para a defesa da dignidade, dos
direitos e do bem-estar das pessoas.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de dezembro
de 2019 e janeiro de 2020.

“Tricotar Histórias”
31

Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet,
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com
partilha de saberes, leituras e memórias.
Público-alvo: População adulta/ sénior – até 15 participantes
57 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
“Rui Ramos, natural do Porto, Portugal é contador de histórias
orais, escritas e desenhadas, há mais de 4 anos.
Formador nas áreas da ilustração, escrita criativa e narração
oral.
Licenciado, Mestre e Doutor em Geologia na Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto (FCUP), estudou os mistérios da Terra e do Universo para melhor poder contar as suas
histórias. Foi investigador científico durante 12 anos na FCUP
Criativo por natureza, improvisador por vocação, contador por
paixão e formador por sentido de dever e prazer pela partilha
de conhecimento.
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, conceitos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos
quer para graúdos.”
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreendidas entre os 2 aos 5 anos.
30 crianças + 44 adultos

1, 2, 3… Read & Play with Me!
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movimento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response),
através da exploração de histórias em inglês, das artes, da mú-

sica, da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
Inscrição gratuita.
34 crianças e 43 acompanhantes

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, em colaboração
com a Cerciespinho, assinalou o Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência.
Um grupo de clientes do Centro de Atividades Ocupacionais da
Cerciespinho dramatizou o conto “Olá! Eu sou a Vera. É bom ter
amigos” de Luísa Beltrão, orientados pelas monitoras responsáveis Susana Gonçalves e Fátima Boia.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data promovida pela Organização das Nações Unidas desde 1998, pretende
sensibilizar para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e mobilização para a defesa da dignidade, dos
direitos e do bem-estar das pessoas.
75 participantes

11ª edição “Adormecer com as Letras”
Esta iniciativa, que decorre anualmente, pretende estreitar
laços entre a biblioteca e o público mais jovem, tendo como
pretexto a comemoração da época natalícia.
A atividade decorreu num ambiente completamente diferente
daquele a que todos estão habituados e visou, essencialmente, desconstruir a perceção que a maioria das crianças, e até
mesmo os adultos, têm em relação a este tipo de espaços públicos de leitura, despertando-os para o gosto pelo livro e pela
leitura.
Entre livros, histórias e ateliers, pretendeu-se proporcionar às
crianças divertidos momentos de animação e convívio, com direito a uma sessão de contos “Os Três Reis magros Magos”
pelo Baú do Contador Rui Ramos.
20 participantes

Sessão de Contos “Os três Reis magros Magos”
por Baú do Contador Rui Ramos
As peripécias atribuladas dos Reis Magos em busca do presente perfeito para o Menino Jesus.
Conto original para toda a família, da autoria de Rui Ramos.
Sessão divertida e bastante interativa, com cantoria e truques
de magia.
30 participantes

Exposição de pintura “Let’s keep together” de
Rita Braga Alves
Inauguração: dia 11 de janeiro, às 15h00.
O trabalho “Let’s keep together” (vamos permanecer juntos) é
sobre a humildade que nós, enquanto seres humanos parte de
um todo, devemos ter sobre a Natureza. Propõe-se refletir sobre o impacto das intervenções físicas do homem na paisagem
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natural. Os traços riscados podem representar as construções,
os espaços manipulados fisicamente pelo homem. As manchas
de cor podem representar as paisagens, quer como mancha
espessa com o uso de acrílico, quer como mancha leve e subtil
com o uso de aguarela. A ideia é recriar, em pequenas pinturas,
o jogo de intervenção versus paisagem onde a mancha espessa pode passar por cima do traço impondo a sua força - por
muito que mudes eu prevaleço – e onde a mancha leve permite
criar a transparência que confirma a sua presença permanente - mesmo que não me vejas estou aqui. Mais trabalhos em
www.ritabragaalves.weebly.com.
Rita Braga Alves, arquiteta e artista plástica.
80 visitantes

Cedência de instalações para a Cerciespinho
60 participantes

Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: coletivo da Onda Poética
Música: Paulo Resende, António S. Maia, Sara Príncipe
Tema: Poemas dedicados
22 participantes

Bebéteca | “Bzzz!! A Casa da Mosca Fosca!”
Pelo coletivo “O Som do Algodão”
Sete assentos, sete pratos e sete animais… alguém bate à porta. Quem será que aí vem? A partir do livro “A casa da Mosca
Fosca”, de Eva Mejuto, os bebés serão envolvidos por lengalengas e onomatopeias despertadas pelas diferentes personagens.
Destinatários | crianças a partir dos 2 anos e famílias
24 bebés e 35 acompanhantes

SERVIÇO EDUCATIVO DA BIBLIOTECA
O serviço Educativo da Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva desenvolveu entre os meses de dezembro e janeiro as
atividades “A Hora dos Maiores”, visitas guiadas às exposições
temporárias, Workshop “Pintura na Biblioteca” e as atividades
do “Jardim Encantado”.
Participantes: 95

PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
OO Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses
de dezembro e janeiro as seguintes exposições: “Jaime Isidoro
– Divulgador, Colecionador e Artista”, “Por Mares Navegados”,
pintura de Manuela Taxa, “Paz + Paciencia = Conciencia”, pintura de Joaquín Balsa, “Just The Way We Are”, pintura de Alzira
Relvas e Aurora Bernardo.
Numa organização conjunta da Fundação Bienal Arte de Cerveira e do Museu Municipal de Espinho, a exposição da coleção
particular do artista Jaime Isidoro (1924-2009), com curadoria
da Professora Helena Mendes Pereira, é constituída por obras

de grandes nomes da pintura nacional e internacional, como
Amadeo de Souza-Cardoso, Pablo Picasso, Almada Negreiros,
Vieira da Silva, António Carneiro, Eduardo Viana, Júlio Resende, Mário Cesariny, Nadir Afonso, Manuel Cargaleiro, Joana
Vasconcelos. Álvaro Lapa, José Rodrigues, Dórdio Gomes, Júlio
Pomar, Artur Bual, Fernando Lanhas, entre muitos outros artistas. Trata-se de uma mostra que faz um percurso pelos mais
importantes movimentos artísticos do século XX português,
nos quais Jaime Isidoro participou e colaborou.
A exposição de pintura de Manuela Taxa é fruto de uma observação prolongada feita durante as viagens e vivências, que
a artista experienciou em vários continentes. O movimento
ondulado e ritmado das ondas, a luz, as cores, os reflexos, as
transparências e as texturas, em tons de azul, que a artista
coloca nas telas, são uma interpretação dos oceanos cósmicos
“por onde Magalhães se aventurou há 500 anos.”
A Fundação do pintor e escultor galego Joaquín Balsa trouxe a
Espinho uma exposição com cerca de 50 obras da sua coleção,
utilizando suportes em papel, madeira e chapa galvanizada.
Trata-se de um mostra que pretende evocar e consciencializar
os visitantes para o horror do holocausto. A exposição de Joaquín Balsa faz parte de um projeto expositivo, com a inauguração em simultâneo de uma exposição em Espinho e de outra
na cidade espanhola de Lugo.
As professoras Alzira Relvas e Aurora Bernardo, do grupo de
artes visuais da Escola Gomes de Almeida, apresentaram no
átrio norte do Forum de Arte e Cultura de Espinho um conjunto
de trabalhos de pintura que representam o espaço e o tempo
onde a presença humana está implícita, bem como a dualidade,
sonhadora e imaginativa, mas também atenta e consciente, da
realidade que nos rodeia.
Visitantes: 412

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de dezembro e janeiro o FACE acolheu congressos, seminários reuniões, cursos e espetáculos organizados por várias entidades, com destaque para o Encontro Nacional das Agências de Energia e Ambiente, apresentação da
biografia “Vontade Vencer”, do desportista António Bessone
Basto, convívio de Natal da delegação de Espinho da Liga dos
Combatentes, festa Natal do Jardim de Infância Atchim, assembleia e a tomada de posse dos órgãos sociais da Associação
de Futebol Popular do Concelho de Espinho, e uma festa de
aniversário no Museu.
Participantes: 648

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de janeiro
e dezembro realizou as montagens do “Jardim Encantado” e a
animação relacionada com essa atividade de Natal, e a ativi-
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dade “O Mário e a Neta vão às Escolas”, inserida no projeto do
Festival Internacional de Marionetas de Espinho.
Participantes: 1043

tugal tem um enorme potencial nesta área, sendo esta feira
uma prova concreta do potencial económico associado à náutica”.

FORJAR E BULIR
SERVIÇO EDUCATIVO DOS DCM
O Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho realizou
durante os meses de dezembro e janeiro visitas guiadas às exposições temporárias, as oficinas “Decora a tua Lata” e “Arte
Postal”, uma festa de aniversário no Museu e um espetáculo
no Auditório do FACE pela Companhia Teatro e Marionetas de
Mandrágora.
Participantes: 150

TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
33

Boot 2020 - Feira internacional dedicada à
náutica e desportos náuticos
O município de Espinho marcou presença pela 4ª vez consecutiva na Boot Düsseldorf, a maior feira internacional de náutica
de recreio e desportos náuticos, que decorreu em Düsseldorf,
na Alemanha.
Na edição de 2020, a comitiva do Sea of Portugal, foi constituída por empresas e instituições de Norte a Sul do país que
representaram vários sectores de atividade sendo Espinho o
representante do Norte de Portugal.
O Sea of Portugal permite comunicar a oferta dos operadores
e municípios que atuam e apostam neste sector, num certame
que prevê receber aproximadamente de 250 mil visitantes,
provenientes de várias partes do mundo, cerca de 2 mil expositores, provenientes de 73 países e ainda 2200 jornalistas.
Na 51ª edição da feira, o município fez-se representar com um
stand que promoveu a oferta turística de Espinho na área do
surf, sob coordenação de uma equipa de técnicos municipais. O
vice-presidente da autarquia, Vicente Pinto, acompanhado do
marketer Gonçalo Pina marcaram presença nesta ativação da
marca Espinho Surf Destination.
Para Vicente Pinto, vice-presidente da Câmara Municipal de
Espinho com o pelouro do Turismo, a participação do município
num certame com esta dimensão e prestígio internacional, é
estratégica para a promoção de Espinho como destino de surf.
Refere ainda que “a presença de Espinho na Boot 2020 faz
parte da estratégia de comunicação e promoção da oferta
turística do município com enfoque no surf, dar a conhecer
as excelentes condições das praias que temos para oferecer.
Apostar na economia do mar, tantas vezes mencionada nos
programas de governo, é ainda pouco aplicada na prática. Por-

26 de nov. a 04 de janeiro
O ambiente e as tradições do advento há muito vividos em
Espinho deram azo na Loja Interativa de Turismo, à iniciativa
Forjar e Bulir as Artes da terra.
- Trabalho ao vivo de Artesãos Certificados:
Alexandre Marinheiro | Talha e escultura em madeira e sola
Ana Maria Reis | Cerâmica artesanal criativa
Helena Domingues | Bonecas de pano
Herculano Alves | Barcos xávega
Laura Bártolo | Cestaria e artigos de palha
Maria Albertina Sá Couto | Azulejos bordados
Maria Isaura Sousa | Trabalhos de croché e costura criativa
Palmira Lopes | Reciclagem acessórios de moda
Sandra Duarte | Arte de trabalhar o vidro
Susana Nunes | Arte de trabalhar joalharia em prata
- Sábados com trabalho ao vivo de artesãos com animação por
artistas locais:
30 nov. | Ana Reis e Sandra Duarte - Magia de João Soares
07 dez. | Alexandre Marinheiro - Tó Vasconcelos - Melodias Intemporais
14 dez. | Laura Bártolo - Ricardo Riscas - Guitarras que Fumam
21 dez. | Palmira Lopes - Paulo Resende c/ Pedro Resende Acordes Meus
28 dez. | Herculano Alves - Christmas Carols - Be all you want
to be
04 jan. | Maria Couto e Maria Sousa - Gustavo Tarabbia Viola
A Primeira edição do forjar e bulir terminou com linhas e agulhas ao som de guitarra!
Sábado 04 de janeiro, as artesãs Maria Sousa e Albertina Couto estiveram na Loja Interativa de Turismo com trabalho de
artesanato ao vivo, acompanhadas pela Guitarra de Gustavo
Tarabbia.
Tratou-se da última de 6 sessões semanais, do evento FORJAR
E BULIR. Estas tardes foram passadas na companhia de 10 artesãos espinhenses certificados, que mostraram as suas artes,
acompanhados pela animação de artistas locais.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO “CUSCO” NA LOJA
INTERATIVA DE TURISMO
CUSCO é um projeto da marca Made in Oficina. Uma empresa
de Espinho que resolveu juntar a Arte e o Turismo!
Os seus produtos são desenvolvidos por Artistas Locais que,
representam a sua cidade em trabalhos reproduzidos em canecas, cadernos, sacos e muito mais.
Cada turista que compre um produto CUSCO leva consigo um
pouco de arte e um pouco de Espinho e de Portugal.
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COLETIVIDADES E
EVENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Espinho Cidade Encantada
Uma vez mais o Município de Espinho realizou a iniciativa “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu de 22 de novembro
2019 a 5 de janeiro de 2020, dando continuidade a um projeto
que vai crescendo de ano para ano. Uma vez mais o Município
apostou e inovou em diversas iniciativas, enquadrando a cidade num verdadeiro espirito natalício.
Para além de ter sido feito um grande esforço na dinamização
do projeto em reforçar as dinâmicas de rua, demos continuidade ao Mercadinho de Natal que nesta 2ª Edição contou com a
presença de mais artesãos/participantes e pelo período de 30
dias. Presenteamos, uma vez mais, a população e quem nos
visita com a Pista de Gelo. A inauguração da Pista de gelo realizou-se no dia 30 de novembro, tendo funcionado diariamente
até ao dia 5 de janeiro de 2020.
Desde 2018 que o Município passou a assumir as iluminações
de natal da cidade e este ano continuou com este projeto, tendo sido contemplados mais ruas e mais espaços. As iluminações foram inauguradas, no dia 22 de novembro às quais ninguém ficou indiferente. Nesta época a cidade tornou-se mais
convidativa, contribuindo para a dinamização e valorização do
comércio local.
No dia 1 de dezembro tivemos a Chegada do Pai Natal, (único
do país certificado) com a apresentação simultânea do espetáculo “Bombones”, dinamizado pela “Banda Bombones”. Esta
iniciativa tornou o Largo da Câmara o ponto de partida para
receber uma multidão de pessoas que assistiram à chegada do
Pai Natal em Espinho.
Com a 2ª Edição do “Mercadinho de Natal”, além dos produtos
nacionais de qualidade que se encontravam à venda, tivemos
alguns produtos internacionais que foram do agrado das comunidades residentes em Espinho assim como dos estrangeiros que nos visitaram.
Mais uma vez o Largo da Câmara tornou-se num ponto de encontro, de várias famílias. O aconchego das várias lareiras espalhadas pelo espaço e do vinho quente servido em canecas
de barro personalizadas do evento, fez com que ao anoitecer
e com o frio próprio da época, as famílias convivessem em seu
redor, fazendo lembrar outros tempos, onde o convívio à volta
da lareira era um momento de grande partilha entre as famílias. Este ano neste espaço contamos ainda com a atuação e
animação de DJ’s.
De 17 a 23 de dezembro demos continuidade ao projeto “Jardim Encantado”, com o tema “Os Elfos do Natal Passado”. Este
ano e devido às condições climatéricas adversas, as atividades
tiveram que decorrer no interior do edifício da Biblioteca Municipal. Uma vez mais tivemos uma grande adesão das escolas
do concelho e de concelhos vizinhos.
Um outro momento marcante, foram os “Sons de Natal”, a

acontecerem em vários pontos da cidade, protagonizados por
algumas coletividades do Concelho. Este momento conseguiu
transpor a histórias dos nossos antepassados com músicas
desses tempos.
Este ano foi na Praça do Mar, que Espinho “recebeu” o novo
ano, com uma noite memorável, com a presença do “Grupo Kapital”, que garantiu a animação pela noite dentro. Pelas 00h00
tivemos o espetáculo de Fogo-de-Artifício.
Com as condições climatéricas favoráveis e com toda a animação e participação do público, temos a certeza de que Espinho
foi o melhor cenário para dar entrada ao novo ano.
Uma vez mais podemos constatar que a “Passagem de Ano”
em Espinho é já uma referência arrastando de ano para ano um
maior número de pessoas.
No dia 2 de janeiro 2020, pelas 21h30 realizou-se na Igreja
Matriz de Espinho pela primeira vez o “Concerto de Ano Novo”,
com a participação do Orfeão de Espinho acompanhado pela
Orquestra MSS Consort.

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ação Social
Com o objetivo de proporcionar um espaço de partilha e procura de soluções conjuntas para o trabalho com a comunidade
cigana residente num dos complexos habitacionais municipais,
foi realizada uma reunião com a Professora Olga Magano e
com várias entidades concelhias.

Habitação Social
- Elaboração da ELH – Estratégia Municipal de Habitação de
Espinho.
- Atendimento semanal, nos Complexos habitacionais
Municipais.
- Receção e análise de candidaturas a Habitação social
Municipal.

Articulação Interinstitucional
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) de Espinho.
Participação, no dia 3 de janeiro, na primeira reunião de técnicos e parceiros que compõem a estrutura do CLDS 4G.

Voluntariado
Acompanhamento do projeto VOAHR Municípios, com as se-

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | Fevereiro de 2020

34

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

guintes atividades:
- Reunião a 02 de dezembro, com os Chefes de Divisão da
CME, para aferição de eventuais projetos de voluntariado que
possam ser integrados em ações do Município.
- Ação de Capacitação em Gestão de Voluntariado, realizadas
no FACE pela Pista Mágica na manhã de 12 de dezembro, com
diversas entidades públicas e privadas gestoras e promotoras
de voluntariado em Espinho.
- 3ª Reunião Técnica Intermunicipal na AMP a 21 de janeiro.
Comemoração, a 05 de dezembro do Dia Internacional do Voluntariado, com um Porto de Honra no Salão Nobre da CME
com voluntários e entidades gestoras de voluntariado, onde
foi efetuado o reconhecimento de voluntários propostos pelas
próprias entidades.

Fóruns/Seminários/Ações de Formação

35

- Participação no Encontro “Housing First” que decorreu em
Leiria, na tarde do dia 15 de janeiro.
- Participação nas III Jornadas Municipais de Saúde do Porto, no
dia 23 de janeiro.
- “Cities Forum 2020”, realizado a 30 e 31-01-2020 no Porto.
- “Multiplicar aprendizagens: uma plataforma inovadora em
Gestão de Voluntariado”, promovido pela Pista Mágica na manhã de 31 de janeiro, no Centro Cultural de Rio Tinto.

Transporte de Munícipes para o CHVNG/E
No período em análise foram registadas 194 utilizações.

Ponto de Contato – Balneário Social de Espinho
Manteve-se o apoio semanal a esta resposta e foram realizadas diligências de recolha de algum vestuário para disponibilizar no local.

Bolsa de Psicólogos da Associação de
Municípios das Terras de Santa Maria
No período em análise foi dado apoio à realização de algumas
avaliações psicológicas no âmbito de procedimentos concursais a decorrer nos municípios que integram a AMTSM e foi
realizada a primeira sessão da ação de formação “A Avaliação
Psicológica em Procedimentos Concursais – Revisão”.

Programa Fundo de Emergência Social
Municipal para 2019 (FESM 2019)
No âmbito do programa FESM2019 foram apoiados 58 agregados familiares, num total de 68 pessoas.

Programa Municipal de Incentivo à Natalidade
Continuidade do Programa Municipal de Incentivo à Natalidade “Cheque Bebé - Nascer em Espinho”: com um total de 45
apoios (novos bebés - 1º ano de vida).

No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi realizada uma
reunião de trabalho no dia 12 de dezembro.

Atividades Seniores/Envelhecimento e
Isolamento
- 11º Baile sénior 2019, (“Festa de S. Martinho”) que decorreu no dia 24 de novembro, no Salão Nobre da Piscina Solário
Atlântico. Nos dias 11 e 12 de novembro foram distribuídos
os bilhetes de acesso ao evento e no dia 22 foi realizada a
montagem e decoração do espaço. Participaram 250 seniores;
- 12º Baile sénior 2019, (“Festa de Natal”) que decorreu no dia
15 de dezembro, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico.
Nos dias 2 e 3 de dezembro foram distribuídos os bilhetes de
acesso ao evento e no dia 13 foi realizada a montagem e decoração do espaço. Participaram 135 seniores.
1º Baile sénior 2020, que decorreu no dia 26 de janeiro, no
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 22 e 23 de
janeiro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e
no dia 24 foi realizada a montagem e decoração do espaço.
Participaram 130 seniores.

Ceia de Natal Solidária 2019
A Ceia de Natal Solidária, destinada às pessoas carenciadas ou
em situação de “sem abrigo do concelho”, realizou-se no dia
17 de dezembro de 2019, nas instalações da Piscina Solário
Atlântico.
Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 100 participantes e com 18 voluntários.
A atividade teve início com a oferta de roupas novas (através
de um voucher) a todos os participantes, na Loja Solidária da
Associação Chuva D’Afetos, sita no Mercado Municipal.
No dia 17 de dezembro, às 16 horas foi proporcionado um banho nos balneários da Piscina Solário Atlântico, seguido de um
serviço de cabeleireiro/barbeiro, criado num espaço contiguo
aos balneários.
Às 19h30 teve início a Ceia no Salão Nobre da Piscina, na qual
foi servida a todos os participantes a tradicional caldeirada e
os doces natalícios, tais como bolo-rei, sonhos, rabanadas, entre outros. Foi ainda proporcionado um momento musical pelo
grupo Intemporal Show e no final foram oferecidos cabazes
pela Associação Chuva D´Afetos a todos os participantes.
A atividade foi totalmente suportada por donativos e dádivas
do comércio local e pelo trabalho voluntário de cabeleireiros/
barbeiros, músicos e de voluntários da Câmara Municipal de Espinho e do Banco Local de Voluntariado.

Outros
Projeto da AMP - HUB de Inovação Social, dinamizada pelo IES
- reunião na tarde de 13-01-2020, para mapear as boas práticas e fazer uma auscultação e diagnóstico do nosso território.

Programa Rede Social no Concelho de Espinho
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DESPORTO

Clubes utilizadores da Nave Polivalente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE
Festa de Natal – AAE Ginástica Rítmica
13 de dezembro
A organização do evento esteve ao cargo da secção de ginástica rítmica da AAE, contou a presença de 50 ginastas e 200 a
230 pessoas assistiram ao espetáculo.

Torneio de Natal - APAM
14 de dezembro
A Associação Portuguesa de Artes Marciais – APAM, organizou
no pretérito dia 14 de dezembro de 2019 o “Torneio de Natal”.
Marcaram presença cerca de 70 espectadores e trinta atletas
nos escalões Infantis e Juvenis. Houve também a oportunidade
dos escalões mais jovens dos 5 aos 13 anos competirem entre
si, sem grande carga psicológica, de outras competições muito
mais exigentes!

Festa de Natal – Minivoleibol - SCE
21 de dezembro

Exames Nacionais APAM
25 Janeiro de 2020
A Associação Portuguesa de Artes Marciais (APAM), realizou
no dia 25 de janeiro, na Nave Polivalente, os Exames Nacionais Viet Vo Dao/Tran Vo Dao /Federação Portuguesa de Artes
Marciais Vietnamitas. Marcaram presença neste evento cerca
de 51 examinandos. Os exames desenvolveram-se dentro de
3 escalões e diferentes níveis em cada um deles: Infantis 5/9
anos; Juvenis 10/13 anos e Cadetes/Adultos idades acima dos
14 anos.

Torneio Ano Novo - SCE Voleibol
26 de janeiro de 2020
No dia 26 de janeiro decorreu na Nave Polivalente de Espinho
a 1ª volta do torneio de Ano Novo de minivoleibol, organizado
pelo Sporting Clube de Espinho. Estiveram presentes 8 equipas, 120 atletas com idades entre os 11 e 12 anos, 10 treinadores e vários dirigentes de diversos clubes da zona do Porto,
Sporting Clube de Espinho, Associação Académica de Espinho,
CD Fiães e ALA Gondomar. O S.C. de Espinho participou no torneio com duas equipas Minis B masculinos, classificaram-se
no 3º e 5º lugar final. Para além da contribuição de todos os
voluntários da Secção de Voleibol do SCE e pais de atletas, o
torneio contou com o apoio da Divisão de Desporto da Camara
Municipal de Espinho, Aipal e AMB na organização e logística
do torneio.

NovaSemente G.D.
- Esgrima
- Halterofilismo
- Badmínton
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
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 - 18 jogos
Futsal - 6 jogos
Voleibol - 79 jogos
Ténis de Mesa - 2 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
3ª Jornada Nacional Não-Seniores
Fase Zonal – Zona Norte
14 de dezembro
A Novasemente Grupo Desportivo, Secção de Badminton organizou a 3ª Jornada Nacional Não-Seniores - Fase Zonal – Zona
Norte, onde estiveram presente mais de 100 atletas. De salientar a Presença da FORZA PORTUGAL, Sr. Vitor Rocha; Venda de material desportivo de Badmínton, a JMA Sports, no encordoamento das raquetes.
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3ª Jornada Nacional Seniores
Fase Zonal – Zona Norte
15 de dezembro
A Associação Académica de Espinho organizou o 3ª Jornada
Nacional de Seniores – Fase Zonal – Zona Norte, onde marcaram presença 104 atletas.

Agrupamento Escola Anta – Festa de Natal
17 de dezembro
A Associação de Pais do Agrupamento Escola Anta, organizou
a sua Festa de natal com a participação de todos os elementos
da comunidade educativa. Foi com orgulho que a Associação
de Pais juntou os seus encarregados de educação a verdadeira festa da família. De acordo com a organização “Deixamos
um pequeno registo da alegria e entusiasmo das crianças, que
com tanto gosto, e com o contributo essencial de professores,
educadores e auxiliares, tão bem se prepararam para este dia!”
Este Natal trouxe ainda as prendinhas da APaisAnta para a escola, donativos só possíveis graças à colaboração de todos os
associados.
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Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.
NovaSemente G.D.
- Futsal
- Jiu Jitsu
A. A. Espinho
- Andebol
Policia de Segurança Pública
- Futsal

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 3 jogo
Futsal - 24 jogos

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Projeto “Promoção da Saúde Mental em
Contexto Escolar” | WhySchool
Este projeto surge no âmbito da aprovação e implementação
do projeto “Trilhos para a Inovação Educativa na AMP”, integrado nos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar.
O projeto tem como finalidade a promoção da saúde mental e
prevenção da doença nas crianças e jovens através da inter-

venção no meio escolar e da melhor articulação entre as escolas e a comunidade, incluindo os cuidados de saúde primários
e o Município.
O projeto pressupõe o desenvolvimento de ações de sensibilização/capacitação sobre literacia em saúde mental dirigidas a
diferentes intervenientes na comunidade educativa - professores, técnicos superiores de psicologia e pais (via associações
de pais).
Neste sentido, está a ser desenvolvida formação (16 horas)
a um grupo de professores do 3º ciclo e secundário da Escola
Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, nas instalações da
escola.

PIICIE – Plano Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar - “Aquisição de Serviços
de Consultadoria e Implementação da Plataforma de Aprendizagem +Sucesso Escolar”
O Município em parceria com a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE) tem em execução no âmbito
do Programa Norte 2020, a operação - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE).
O projeto integra um conjunto de atividades lúdico-pedagógicas e de promoção de competências, de ações de capacitação da comunidade escolar que envolve elementos de várias
entidades parceiras. Neste contexto, uma das ações será implementada com recurso a ferramentas no âmbito das novas
tecnologias, nomeadamente através de uma plataforma de
aprendizagem, colaboração e partilha, para os alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, designada
+sucesso escolar.
A Plataforma + Sucesso Escolar apresenta conteúdos na
área da Educação para a Cidadania (nas temáticas Educação
Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Educação para a
Saúde),Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês. Para
que os professores e técnicos do projeto possam tirar melhor
partido de todas as funcionalidades desta ferramenta serão
realizados workshops formativos sobre a utilização desta Plataforma, que inclui oficinas acreditadas destinadas a Educadores de Infância e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Atividades de Animação e Apoio à Família e
Componente de Apoio à Família | Ano Letivo
2019/2020
No âmbito dos serviços das Atividades de Animação e Apoio
à Família (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF),
o município de Espinho firmou um Protocolo de Colaboração
com Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho,
para implementar um plano de atividades com cariz educativo,
desportivo, cultural e lúdico adaptado à faixa etária do ensino
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, de 18 de dezembro a
3 de janeiro.
Inscreveram-se nestes serviços 134 crianças do pré-escolar
(AAAF) e 127 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao
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Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal
objetivo proporcionar às crianças experiências lúdicas diferenciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curricular letivo e que sejam, essencialmente, fonte de prazer e
de bem-estar.
Procura-se, igualmente, favorecer uma relação entre a família,
a escola e a comunidade no sentido de uma valorização e ren-

OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS

tabilização do meio.

destacam-se as seguintes atividades:

N.º ALUNOS INSCRITOS - INTERRUPÇÃO LETIVA
NATAL - 2019/2020

BALCÃO DO EMPREENDEDOR:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências,

Licenciamento Zero
Estabelecimento:9

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

Escola Básica de Paramos
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 20
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 31
Escola Básica Espinho 2
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 30
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 31
Escola Básica de Silvalde
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 25
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 6

Ocupação da via pública: 43
Alojamento Local: 2
REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 29
PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 44
PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 98
REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 208
DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 222
N. DE OFÍCIOS: 362

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Atendimentos: 22

Escola Básica de Anta
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 25
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 25

Obras Particulares: 340

Escola Básica Espiho 3
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 30
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 42

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 48
AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 69

Jardim de Infância de Guetim
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 4
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 4

N.º ALUNOS INSCRITOS ANO LETIVO 2019/2020
Indicadores gerais diariamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 215
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 546
Refeições Servidas: 672
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 321

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 287
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 567
Refeições Servidas: 753
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 301
Assembleia Municipal de Espinho
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PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
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PRESENÇAS

REPRESENTAÇÕES

- Presença na “Abertura Mercadinho de Natal”, realizado no

- Representação na “Ceia de Natal Solidária”, realizada no

Largo da Câmara Municipal.

Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico;

- Presença na “Chegada do Pai Natal”, no âmbito do evento
“Espinho Cidade Encantada”, no Largo da Câmara Municipal.

- Representação na atividade “Adormecer com as Letras”, no
âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu
na Biblioteca Municipal de Espinho;

- Presença no Jantar de Natal do Centro social, Cultural e
Desportivo dos trabalhadores da CME;
- Presença no “Almoço de Natal” do Centro de Convívio Sénior de Espinho, na Junta de Freguesia de Espinho;
- Presença no “Jantar de Natal” do Cantinho da Ramboia;
- Presença na “Festa de Natal” dos idosos do concelho de
Espinho, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico;
- Presença no “Encontro Nacional Agências de Energia”,
realizado no FACE
- Presença no “Almoço RE 3 para carenciados no Centro
Social Paramos”, realizado no Centro Social de Paramos.
- Presença no “Conselho de Fundadores de Serralves”, em
Serralves.
- Presença na “Tunas na rua-Cidade Encantada”, em Espinho.
- Presença no “Jantar-Concerto”, no Casino Solverde.
- Presença na “Cidade Encantada-Animação de Rua”, em
Espinho.
- Presença na “Entrega de Cabazes de Natal CCD”, que
decorreu na sede do CCD.
- Presença na “Festa de Natal crianças CCD”, realizada no
Centro Multimeios.
- Presença na “Inauguração Novo Banco Santander”, em
Espinho.
- Presença na “Exposição Museu F.C. Porto”, no Centro Multimeios.
- Presença na “Cerimónia posse da AFPCE”, que decorreu no
FACE.

- Representação na “Festa de Natal da Associação de Pais da
Escola Básica de Anta”, que decorreu no Pavilhão Napoleão
Guerra;
- Representação no “Concerto de Ano Novo”, no âmbito do
evento “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu no Centro
Multimeios de Espinho;
- Representação no “Festival de Tunas”, no âmbito do
evento “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu no Centro
Multimeios de Espinho;
- Representação na 5ª edição da Corrida de S. silvestre de
Espinho;
- Representação no jantar de comemoração do “82º Aniversário da Associação Académica de Espinho”;
- Presença da 6ª edição da Corrida de S. silvestre de Espinho;
- Representação no “Encontro Medicina Interna Hospital
Gaia/Espinho”, no Hotel Solverde.
- Representação no “CCDRN-Desempenho Norte 2020”,
realizado no CCDRN-Porto.
- Representação na “Rusga S. Pedro-Musical de Natal”, no
Centro Multimeios.
- Representação na “Apresentação Biografia António
Bessone Basto”, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho;
- Representação no “Concerto de Natal CERCI no complexo
Habitacional da Ponte de Anta”.
- Representação no “57.º Aniversário do Rio Largo”, em
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Espinho.
- Representação na “Festa do Bolo-Rei-Associação Combatentes”, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no “Concerto Natal Banda Cidade de Espinho”, que decorreu no Casino Espinho.
- Representação na “Apresentação Programa Enjoy Life Vida
Activa (IEFP)”, realizada na Biblioteca Municipal JMS.
- Representação no “Jantar de Natal Universidade Sénior”.
- Representação no “Jantar Natal ESPE”, realizado na ESPE.
- Representação no “Almoço de Natal Centro Social de
Paramos-Lar. S. José”, realizado no Centro Social de Paramos.
- Representação no “Jantar Lions”, realizado na Escola Sá
Couto.
- Representação no “Encontro de Vozes Dó-Ré-Mi”, na Igreja
de Guetim.
- Representação na “Exposição de Pintura-Rita Braga Alves”,
na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Representação no “Hastear Bandeira Aniversário Banda
Paramense”, em Paramos.
- Representação no “Filmes Projecto” Crianças Prime” Cinanima”, no Centro Multimeios.
- Representação no “Baile Sénior na Piscina”, na Piscina Solar
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Atlântico.
- Representação na Feira Internacional Boot na cidade Alemã
de Dusseldorf.
- Representação em “Inauguração de exposições no Museu”,
no Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
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PROCESSOS
JUDICIAIS
Informação à Assembleia Municipal, de acordo
com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4,
do Regime Jurídico das Autarquias Locais
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
ACTUALIZADA EM 31 DE JANEIRO ‘20

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
Procº nº 953/19.5BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE
ESPINHO por Augusto Ribeiro dos Santos e mulher, Maria de
Fátima Silva Lopes Fernandes, José Joaquim Ribeiro de Castro
e mulher, Rosa Maria Dias Salvador Ribeiro de Castro e Helder
Domingues Magalhães Ferreira e mulher, Tânia Marta Fonseca Santos.
Objecto: a anulação da ordem de realização de obras coercivas
ordenadas à Autora por ofício de 01/07/2019, nº 153/2019,
que transmitiu o despacho de 27/06/2019 da Senhora Vereadora com competências delegadas Eng.ª Maria de Lurdes
Santos Ganicho, que determinou se procedesse nos termos
da informação dos serviços municipais de 26/06/2019.
Decorre do Processo administrativo: OP-FIS-23/FIS/2017 Local da obra: Rua 20, n.ºs 1263 a 1287 -Espinho
Está em causa é a reposição da legalidade urbanística no prédio da Rua 20, nºs 1263 a 1287, em Espinho, no que se refere
à utilização que os proprietários das fracções do rés do chão
nº 1271, esquerdo e direito, e do rés do chão nº 1287, esquerdo e direito, vinham fazendo das coberturas, não habitáveis
nem utilizáveis, das garagens, e à colocação de equipamentos
e infraestruturas de água e eletricidade introduzidas nos muros de vedação e fachada nascente.
Foi apresentada a CONTESTAÇÃO.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Procº nº 1037/19.1BEAVR
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE
ESPINHO por SEVERINO BASTOS REBELO
Objecto: a anulação dos actos administrativos praticados pelo
Vereador da Câmara Municipal de Espinho, e pelo Presidente
da Câmara de Espinho, datados, respectivamente, de 21 e 22
Assembleia Municipal de Espinho
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de Outubro de 2019, no segmento decisório em que lhe determina, enquanto proprietário do imóvel em referência nos
autos, a execução dos trabalhos indicados no Auto de Vistoria
de Salubridade de 11-10-2019.
Decorre do Processo administrativo: OP-VSA 1/2019 - Prédio sito à Rua 2, nºs 1185-1189-1193, freguesia de Espinho,
onde ocorreu desabamento parcial em 19/20-10-2019, e de
onde foram realojados os inquilinos.
Foi apresentada a CONTESTAÇÃO.
A Magistrada do Ministério Público nos termos dos 85º n.º 2
e 9º n.º2 do CPTA, apresentou parecer, por estarem em causa
valores e bens constitucionalmente protegidos, no caso concreto, o urbanismo, no sentido de ser manifesta a improcedência da acção.

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 Comum – Forma Ordinária;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Foi proferida sentença que condena o Município na execução de uma rede de drenagem de águas pluviais. O Município
recorreu e apresentou as suas alegações, encontrando-se a
aguardar a prolação do acórdão do Tribunal Central Administrativo – Norte.

PROCESSOS JUDICIAS

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 avaliação fixou a data da consolidação médico-legal, o défice funcional temporário parcial, a repercussão temporária na atividade 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;
Réu: Município de Espinho;
A Autora requereu a redução do pedido. Realizou-se a audiência prévia e foi proferido despacho a deferir a aludida redução
e a fixar o objeto do litígio. Aguarda-se a prolação de
despacho saneador-sentença, uma vez que o objeto do litígio
contende, no essencial, com matéria de direito.
PROCESSO Nº 1129/14.3BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Local;
Réu: Município de Espinho;
Foi proferido despacho saneador, que fixou o valor da causa e no qual não se procedeu à seleção da matéria de facto
controvertida, dado que os factos relevantes para a decisão
da causa são objeto de prova documental que já se encontra
nos autos. As partes foram notificadas para, querendo, apresentar 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;
O Município foi notificado da conta final, da qual resultou um
valor a devolver a título de taxa de justiça liquidada em excesso, encontrando-se a aguardar a devolução do mesmo.
PROCESSO N.º 320/15.0BEAVR
Ação de Processo Comum;
Autor: Novo Banco;
Réu: Município de Espinho;
As partes acordaram em efetuar uma transação judicial. A
Meritíssima Juiz homologou a transação, declarando extinta
a instância e dispensando o pagamento do remanescente da
taxa de justiça.
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/
requerente, mantendo a decisão recorrida. O autor interpôs
recurso para o Supremo Tribunal Administrativo que proferiu
acórdão de não admissão da revista. O autor interpôs recurso
para o Tribunal Constitucional (TC). Aguarda-se decisão do TC.
PROCESSO N.º 702/17.2BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Maria Isabel Duarte Freitas;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
No dia 15 de janeiro de 2020, o Município foi notificado do parecer da Magistrada do Ministério Público no sentido da total
improcedência da ação.
PROCESSO N.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas,
Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Foi designada data para a realização da audiência prévia.
PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho;
Em 28 de janeiro de 2020, o Município foi notificado do despacho da Meritíssima Juiz no sentido de notificar a Autora para, no
prazo de 10 dias, remeter os elementos necessários à citação
do Sr. Marco Paulo Oliveira de Sá ou informar o que tiver por
conveniente, sob pena de, não o fazendo, se determinar a suspensão da instância.
PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Município, após citação, 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 notificado do despacho saneador, da dispensa
de realização da audiência prévia e para que indicasse os factos
que pretendia provar por recurso à prova testemunhal arrolada, para aferir da pertinência ou não da realização da inquirição
da aludida prova, o que foi feito. Aguarda a ulterior tramitação
processual.
PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração
Local – STAL;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da dispensa da audiência prévia.
PROCESSO N.º475/19.4BEAVR;
Outros Processos Cautelares;
Autor: Maria da Graça Sampaio Saraiva de Miranda Henriques
Alves e Joaquim Rufino Henriques Alves;
Réus: Município de Espinho e Eng.ª Maria de Lurdes Ganicho, na
qualidade de Vereadora do Urbanismo e do Trânsito;
Os autores/requerentes, não se tendo conformado com o acór-

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 | Fevereiro de 2020

42

PROCESSOS JUDICIAS

dão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte,
interpuseram recurso de revista excecional para o Supremo
Tribunal Administrativo, apresentando as suas alegações. No
entanto, no dia 27 de janeiro de 2020, o Município foi notificado do acórdão de não admissão da revista.
PROCESSO N.º515/19.7BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Maria Manuela Sousa Fernandes
Réu: Município de Espinho
O Município foi citado para contestar a ação administrativa
proposta pela autora, o que fez no prazo legalmente admissível para o efeito. Aguardam-se os ulteriores termos processuais.

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

43 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 ofereceu defesa escrita.
PROC. N.º 25681/2019;
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR;
Município de Espinho;
O Município foi notificado do arquivamento parcial do processo de contraordenação, da aplicação da sanção de admoestação relativamente à prática de algumas contraordenações,
da não punição com quaisquer sanções acessórias e da não
condenação em matéria de custas.

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 material, de um crime de dano, na pena de 120 dias de prisão,
substituída por igual tempo de multa, à taxa diária de €6,00. O
demandado/arguido foi condenado a pagar ao demandante Município de Espinho, a título de indemnização por danos patrimoniais, a quantia de €389,85, acrescida de juros de mora, à taxa
legal, desde a data da notificação do pedido de indemnização
civil até efetivo e integral pagamento. O arguido requereu a
conversão da pena de multa em trabalho a favor da comunidade, o que foi deferido. Contudo, o arguido não cumpriu a pena
de trabalho a favor da comunidade e requereu o pagamento em
prestações da pena de multa ou em alternativa a prestação de
trabalho a favor da comunidade na junta de Paramos. Aguarda
despacho.
PROCESSO N.º 177/17.6T9ESP;
O Município foi notificado da procedência da acusação deduzida pelo Ministério Público, condenando o arguido pela prática,
como autor material, de três crimes de ameaça agravada, substituindo a pena de prisão aplicada por 160 dias de multa à taxa
diária de €6,00, perfazendo um total de €960,00, e condenando o arguido nas custas do processo.
PROCESSO N.º 1006/18.0PAESP;
O processo está em fase de inquérito, encontrando-se a aguardar despacho de acusação ou de arquivamento.
PROCESSO N.º 986/17.6PAESP;
O Município foi notificado do despacho de arquivamento e da
acusação deduzida pelo Ministério Público, tendo-se constituído assistente e deduzido pedido de indemnização civil.
PROCESSO N.º 559/19.9PAESP
Comarca de Aveiro – Juízo de Competência Genérica de Espinho
– Juiz 2;
Inquérito;
O Município apresentou queixa-crime e requereu a sua constituição como assistente, o que foi admitido.

QUEIXA-CRIME
Em 27 de janeiro de 2020, o Município apresentou queixa-crime contra desconhecidos relativamente às publicações de um
perfil de Facebook. Aguarda-se a ulterior tramitação processual
e que seja atribuído número de processo.

PROCEDIMENTOS/PROCESSOS VÁRIOS
PROCESSO 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 pronúncia.
PROCESSO ADMINISTRATIVO;
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro;
Processo nº 54/2019;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronúncia quanto à denúncia anónima registada com o n.º 1121/18.
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Exmo. Senhor
Vogal do Conselho de Administração da Energaia –
Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do
Porto
Dr. Vicente Pinto
São Félix da Marinha, 20 de janeiro de 2020

Ref.ª: CE2020/03
Assunto: Convocatória para reunião de Conselho de Administração da Energaia
Exmo. Senhor Dr. Vicente Pinto,

44
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 24 de janeiro de 2020, pelas 11 horas,
nas instalações da Agência, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1

Ponto de situação das atividades da Agência

Ponto 2

Aviso de concurso Small Grant Scheme #3 – Projetos para reforçar a adaptação às
alterações climáticas a nível local

Ponto 3

Apresentação de resultados relativo aos sistemas fotovoltaicos dos Centros Escolares de
Silvalde e Anta, Município de Espinho

Ponto 4

Outras Informações

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

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
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Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Espinho
Praça Dr. José Oliveira Salvador
Apartado 700
4501-901 Espinho

709C-2019
n. refª

2019-12-04
data

Assunto: Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da AMTSM

Pelo presente convoco V.ª Exa. para a reunião ordinária do Conselho Diretivo da Associação de Municípios
das Terras de Santa Maria, a ter lugar no dia 12 de dezembro de 2019, às 15h30, nas instalações da AMTSM,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas;
2. Delegação de Competências no Presidente do Conselho Diretivo da AMTSM;
3. Secretário-Geral da AMTSM - Delegação e Subdelegação de competências;
4. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos disponíveis;
5. STAR - Sistema de Tratamento de Águas Residuais;
6. CIAMTSM;
7. Formação
8. Outros assuntos
Com os meus melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Diretivo

de forma digital por
JOAQUIM JORGE Assinado
JOAQUIM JORGE FERREIRA
Dados: 2019.12.04 12:27:29 Z
FERREIRA

Joaquim Jorge Ferreira

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão
N.
1 | FevereiroDAS
de 20209
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
TERRAS DE SANTA MARIA

Villa Balbina Parrinho

3700-189 S. João da Madeira

Tel. 256 830 020

Fax 256 830 021

Email: geral@amtsm.pt
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA:

16 de dezembro de 2019

HORA:

10h00 horas

LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA:

Engº Aires Henrique do Couto Pereira

VOGAIS EFETIVOS:
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus
- José Fernando da Silva Moreira
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves
VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Concurso Público para a Prestação de Serviços de Infraestrutura Tecnológica em “Cloud”
de Suporte ao Sistema de Informação ERP SAP da LIPOR.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35952/2019.

3.

Concurso Público para a Aquisição de Serviços de Instalação e Manutenção de uma
Infraestrutura Tecnológica em “Cloud” de Suporte ao Sistema de Informação
Aplicacional Oracle da LIPOR.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 35526/2019.
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4.

Trabalhos Complementares – Empreitada de Requalificação do Ecocentro da Varziela,
Sistema de Transferência de Resíduos da Recolha Seletiva de Embalagens, papel/Cartão
e Vidro.

5.

Trabalhos a Mais – Empreitada de Reabilitação da Plataforma Interior da LIPOR.

6.

Contrato Referente à Aquisição e Desenvolvimento de um Software de Sistema de
Gestão para Administração Local.
Pedido de Autorização à Subcontratação pela Novabase Business Solutions – Análise.

7.

Contrato para Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância das Instalações, Pessoas,
Bens e Serviços de Portaria da LIPOR.
Pedido de Reposição do Equilíbrio Financeiro – Análise.

8.

Empreitada de Requalificação do Ecocentro da Varziela, Sistema de Transferência de
Resíduos da Recolha Seletiva de Embalagens, papel/Cartão e Vidro.
Pedido de Prorrogação do Prazo – Análise.

9.

Consulta Prévia para o Fornecimento de Contentores em Cartão e Tampos Extra para a
Deposição de Resíduos Recicláveis – Processo nº 35894
Informação de Abertura de Procedimento.

10.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Transporte, Triagem, Enfardamento e
Expedição de Papel-Cartão – Processo nº 35950.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do Artº 63
da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

11.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Transporte de Resíduos – Processo nº
35947.
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 para Venda de Motogerador e Sistemas Complementares da Central de
Aproveitamento de Biogás do Aterro de Matosinhos
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 e do nº 5
do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

13.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Assessoria Técnica para a Elaboração de
Candidaturas – Processo nº 35922.
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.

14.

Ajuste Direto para Serviço de Controlo de Pragas para todos os Edifícios da LIPOR, Horta
de Crestins e 2 Armazéns da LIPOR, Serviço a realizar em 2020 – Processo nº 35872.
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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15.

Ajuste Direto para Recolocação do Equipamento de “Marcar o Ponto” do Edifício
Administrativo para os Contentores localizados no parque A – Processo nº 35944
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do Artº 63
da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

16.

Pacto Português para os Plásticos.
Proposta de Adesão.

17.

Política de Incentivos no PAP Residencial.
Proposta.

18.

Relatório da Atividade da Central de Compras LIPOR. Ponto de Situação à data de
10/12/2019.
Pedido de Autorização para Integração na Central de Compras LIPOR pela Entidade –
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões.

19.

Doação de Equipamentos Informáticos em Estado de Obsolescência.
Proposta.

20.

Aquisição de Material Ortopédico e Ajudas Técnicas ao abrigo da 14ª Fase da Operação
Tampinhas – Processo nº 35906.

21.

Protocolo entre a LIPOR e a Resinorte – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos,
SA. Proposta.

22.

Pedido de Parecer sobre a Mobilidade Interna de Isabel Maria Figueiredo Poço Cabral.

23.

LIPOR Bike Team. Relatório Anual.

24.

Apreciação de Expediente Diverso

24.1. Media Report LIPOR – novembro 2019.
24.2. Centro de Triagem – Relatório Mensal Exploração – Ferrovial – outubro de 2019.
24.3. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 12 de dezembro de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)

2019Conv30/CC
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 9 de janeiro de 2020
HORA: 17h30 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:
59

- 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.

Constituição de Fundos de Maneio para o Ano de 2020.
Proposta.

3.

Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019. Proposta nº 9.
Ratificação do Despacho do Senhor Presidente.

4.

Modificação do Contrato para a Prestação de Serviços de Exploração do Centro
de Triagem da LIPOR.
Proposta.

5.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de
Recolha Seletiva Multimaterial em Cliente Não Residenciais no Município do
Porto – Processo nº 35880/2019.
Ratificação do Despacho do Senhor Presidente.
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6.

Consulta Prévia para o Fornecimento de Combustível Rodoviário a Granel –
Gasóleo, para o Abastecimento da Frota da LIPOR ao Abrigo do Acordo Quadro
da Central de Compras da LIPOR. Processo nº 35828.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

7.

Consulta Prévia para o Fornecimento de Contentores em Cartão e Tampos Extra
para a Deposição de Resíduos Recicláveis. Processo nº 35894.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

8.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Aluguer Operacional de 3
Viaturas de Classe B – Económica. Processo nº 35791.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

9.

Ajuste Direto para a Proposta de Elaboração de Parecer no Âmbito da Gestão de
Recursos Humanos. Processo nº 35996.
Informação de Abertura de Procedimento ao Abrigo do nº 5 do Artº 63 da Lei nº
71/2018 de 31 de dezembro.

10.

Aquisição de Material Ortopédico e Ajudas Técnicas ao Abrigo da 14ª Fase da
Operação Tampinhas. Processo nº 35906.
Informação de Abertura de Procedimento.

11.

Regulamento do Ecocentro da Formiga.
Proposta.

12.

Adesão da LIPOR ao Convite do Município de Lisboa, para subscrever o
Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020.
Proposta.

13.

Comemoração em 2020 de Aniversários importantes das principais Unidades
Industriais LIPOR.

14.

LIPOR Bike Team.
Apoio.

15.

207ª Situação da Exploração da LIPOR II. Faturação da Veolia Energy
International – Sucursal em Portugal – Revisão de Preços.

16.

208ª Situação da Exploração da LIPOR II. Faturação da Veolia Energy
International – Sucursal em Portugal – Revisão de Preços.
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17.

Apreciação de Expediente Diverso

17.1. Relatório Digital Mensal – dezembro de 2019.
17.2. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 7 de janeiro 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: 24 de janeiro de 2020
HORA: 11h30 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.

Revisão ao Orçamento para o Ano de 2020.
Proposta nº 0001.

3.

Apresentação do Mapa dos Fluxos de Caixa.
Aprovação.

4.

Concurso Público Internacional para o Fornecimento de Viaturas para as
Recolhas Seletivas de Biorresíduos no âmbito dos PAPERSU Municipais.
Aprovação das Peças do Procedimento.

5.

Concurso Público para a Empreitada de Alteração das Naves 4 e 5 da Plataforma
Interior da LIPOR.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35879/2019.
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6.

Concurso Público Internacional para o Fornecimento de equipamentos Móveis
para Recolha Seletiva de Resíduos Perigosos e Outros Resíduos – Processo nº
35409/2019.
Não Adjudicação e Revogação de Contratar – Lote 2 e 3.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Lote 1 e 4.

7.

Concurso Público, com Publicidade Internacional, para a Prestação de Serviços
de Transporte, Triagem, Enfardamento e Expedição de Papel-Cartão.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 35884/2019.

8.

Concurso Público para a Aquisição de uma Viatura Ligeira de Transporte e
Recolha 100% Elétrica.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35988/2019.

9.

Contrato para Prestação de Serviços de Limpeza.
Pedido de Reposição do Equilíbrio Financeiro do Contrato Apresentado pelo
Prestador de Serviços CLECE – Análise.

10.

Processo Especial de Revitalização nº 714/19.1T8AMT – Cooperativa Agrícola de
Amarante, CLR.
Plano de Revitalização. Declaração de Aceitação de Assunção de Dívida – Proposta.

11.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Transporte, Triagem,
Enfardamento e Expedição de Papel-Cartão.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº
35950.

12.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Transporte de Resíduos
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº
35947.

13.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Assessoria ao Concurso Público
com Publicidade Internacional para a Manutenção e Exploração do Aterro
Sanitário da Maia – Nº Processo Despesa – 1020000022.
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.

14.

Consulta para Venda de Motogerador e Sistemas Complementares da Central de
Aproveitamento de Biogás do Aterro Sanitário de Matosinhos.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

15.

Ajuste Direto para a assessoria Jurídica DRH 2020 – Pedido nº 4100000014.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do
Artigo º da Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro.
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16.

Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O) e Seguro
de Acidentes Pessoais.

17.

Participação no Consórcio HOOP – Sbmissão de Candidatura ao Programa
H2020-FNR-2020.
Proposta.

Baguim do Monte, 23 de janeiro de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)
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SESSÃO N.º 1
FEVEREIRO 2020

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE DEZEMBRO 2019 A
31 DE JANEIRO DE 2020

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

InformaçãoPresidente

