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03
Caras e caros vogais,
A época de Veraneio acabou em grande com o Réveillon de

Há também boas notícias sobre as obras em curso para requa-

Verão, um evento que assinala a despedida da época balnear

lificar e modernizar o parque escolar do concelho. Obras já ini-

e do tempo de lazer nas nossas praias. Milhares de pessoas

ciadas na Escola Básica de Guetim e praticamente concluídas

encheram as esplanadas e os bares junto ao mar e animaram

na Escola EB 2 de Espinho na parte dos edifícios centenários.

a noite na Piscina Solário Atlântico. O Réveillon de Verão em
Espinho é já uma marca diferenciadora no calendário de even-

Cinanima, mais uma edição do Festival de Cinema de Anima-

tos a nível nacional.

ção com sucesso e reconhecimento internacional. Para além
do concurso de filmes, o Cinanima procura fomentar e divulgar

Apesar dos condicionamentos provocados pela obra do RECA-

o interesse por esta arte, através da aposta na componente

FE, as festas da Senhora d Ajuda cumpriram a tradição anual

formativa, designadamente em escolas de Espinho e Ovar.

numa parceria e organização da Irmandade e da Câmara MuniO terceiro volume “Cadernos d´ Espinho,” intitulado “Sorte ao

cipal de Espinho.

Jogo,” acaba de ser apresentado e é dedicado à história do jogo
Foi também em Setembro que a 1ª Edição do Portugal Sports

em Espinho. Uma iniciativa de grande interesse histórico para,

decorreu no Centro Multimeios, o qual reuniu dezenas de per-

ao longo de 15 fascículos, celebrar os 120 anos do concelho.

sonalidades ligadas a diferentes modalidades desportivas,
numa partilha de conhecimentos e experiências.

E porque estamos no mês de Dezembro, desejo que este Natal
seja feliz para vós e para toda a população do concelho de

De referir a realização do “Sem Espinhas`,” uma marca que se

Espinho. Não deixem de usufruir e de viver Espinho no Natal,

afirma de ano para ano em Espinho, através da promoção do

uma verdadeira cidade encantada.

peixe do nosso mar. Uma iniciativa que tem o acolhimento dos
nossos restaurantes e que atrai cada vez mais clientes à pro-

Pinto Moreira

cura dos Menus e das especialidades de peixe espinhense.

Presidente da Câmara

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

INTRODUÇÃO

04

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

INTRODUÇÃO

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEMANETO EM FASE
DE CONCLUSÃO
A empreitada para “Conclusão das Redes de Abastecimento de Água, de Drenagem de Águas Residuais e Ramais
Domiciliários no Concelho de Espinho”, encontra-se na sua
fase final.
Depois da execução de condutas de abastecimento de água, de coletores e de estações elevatórias de drenagem de águas residuais domésticas é tempo para a repavimentação das ruas.
Esta obra permite que as habitações deixem de usar as fossas sépticas/sumidouros e passem a estar ligadas à rede pública.
Com a conclusão da empreitada, Câmara Municipal de Espinho vê assim finalizada a rede de abastecimento de água e drenagem de águas
residuais do concelho.
A obra abrangeu novas expansões urbanas nas Freguesias de Anta,
Guetim, Silvalde e Paramos.
A empreitada geral teve como objetivo dotar todos aglomerados do
concelho com infraestruturas de saneamento básico indispensáveis à
melhor qualidade de vida dos seus habitantes e contempla a execução
de condutas de abastecimento de água, de coletores e de estações
elevatórias de drenagem de águas residuais domésticas em algumas
ruas, assim como a execução de 800 ramais domiciliários.

05 A obra custou à autarquia mais de 1,3 milhões de euros, sendo comparticipada em 85% por fundos comunitários do POSEUR - Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.
Os munícipes ficam isentos do pagamento dos ramais domiciliários
executados no âmbito desta empreitada.
Todas as freguesias beneficiaram de um investimento municipal de
€262.630,00 para construção de ramais domiciliários de drenagem de
águas residuais e de abastecimento de água.
Ainda no âmbito desta empreitada, o município procedeu à reabilitação de condutas de abastecimento de água na Rua da Congosta e na
Rua da Solverde que se encontravam em elevado estado de degradação, bem como à pavimentação na integra da Rua da Congosta.
• Travessa de Rio Maior – 109 metros de rede de saneamento e
instalação de estação elevatória;
• Arruamento Transversal à Rua de Moinhos – 109 metros de rede
Investimento na freguesia de Anta | €443.440,28
de saneamento, instalação de estação elevatória e pavimentação
integral da rua;
• Rua do Moinho – 170 metros de rede de saneamento, instalação de • Rua das Fábricas – 189 metros de rede de saneamento;
estação elevatória e 472 metros rede de abastecimento de água;
• Travessa da Quinta – 220 metros de rede de abastecimento de
• Rua Solverde – 249 metros de rede de saneamento;
água;
• Rua da Congosta – 448 metros de rede de saneamento e instalação
de estação elevatória;
Investimento na freguesia de Silvalde | €429.288,45
• Travessa da Cavada Velha (Aldeia Nova) – 497 metros de rede de
saneamento, 510 metros de rede de abastecimento de água e pavi- • Arruamento Transversal às Ruas do Calvário e Rua Nova de Gumentação integral da rua;
lhe – 216 metros de rede de saneamento e 269 metros de rede de
• Travessa Lameirão – 195 metros de rede de saneamento, 90 metros abastecimento de água;
de rede de abastecimento de água;
• Arruamento Transversal à Rua de Sisto – 75 metros de rede de
• P. Chão do Carvalho – 110 metros de rede de saneamento e instala- saneamento e 94 metros de rede de abastecimento de água;
ção de estação elevatória;
• Travessa dos Outeiros – 293 metros de rede de saneamento;
• Travessa Pinhal Novo – 137 metros de rede de saneamento e
Investimento na freguesia de Paramos | €300.988,63
instalação de estação elevatória;
• Rua da Fonte da Piedade – 168 metros de rede de saneamento,
• Rua do Caminho de Ferro – 637 metros de rede de saneamento e 135 152 metros de rede de abastecimento de água e pavimentação
metros de rede de abastecimento de água;
integral da rua;
• Travessa da Estrada Real – 140 metros de rede de saneamento e 181 • Bairro Piscatório – 1.232 metros de rede de saneamento e 2.161
metros de rede de abastecimento de água;
metros rede de abastecimento de água;
Assembleia Municipal de Espinho
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EXPOSIÇÃO DA COLEÇÃO DE JAIME ISIDORO FOI INAUGURADA NO MUSEU MUNICIPAL DE ESPINHO
Exposição nas Galerias Amadeo de Souza-Cardoso
Foi inaugurada, no passado sábado, a exposição “Jaime Isidoro Coleção do Galerista, Divulgador e Colecionador”.
Trata-se de uma coleção com a curadoria de Helena Mendes Pereira, que está patente nas galerias Amadeo de Souza-Cardoso do
Museu Municipal de Espinho onde pode ser visitada até ao dia 5
janeiro de 2020.
Esta inauguração contou com a presença da vereadora Lurdes Ganicho, em representação da Câmara Municipal de Espinho.
“Dez anos volvidos sobre o desaparecimento de Jaime Isidoro
(1924-2009), que carinhosamente denominamos como o “pai das
bienais”, é tempo de vasculhar as entranhas do tempo, os seus
arquivos e a coleção de obras de arte que deixou, de incalculável

valor pecuniário, com número de peças superior a milhar e meio
e com uma amplitude de autores que vai de António Carneiro
(1872-1930) a Mauro Cerqueira (n. 1982). O interesse da coleção,
que aqui se expõe uma pequena percentagem, reside no facto de
a mesma não resultar apenas de uma prática de aquisição ou de
uma lógica de trocas com outros artistas (uma vez que Jaime Isidoro foi, primeiro que tudo, pintor), mas antes conta-nos a história
de uma intensa atividade como dinamizador e ativista cultural,
iniciada no arranque da segunda metade do século XX e que fará
dele, porque não, pelo menos um dos pais do mercado da arte
(contemporânea) em Portugal. Dez anos após o seu desaparecimento, com 84 anos vividos, este é o princípio do estudo da sua
coleção, através da qual se pretende tornar de domínio público a
sua importância como divulgador cultural, nunca esquecendo que
Jaime Isidoro foi sempre, e primeiro, pintor!”

ACORDOS DE TRANSFERÊNCIA DE
COMPETÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS DO
CONCELHO
Câmara Municipal aumenta a dotação financeira
às freguesias para o exercício de limpeza urbana e
manutenção de espaços verdes
A Câmara Municipal de Espinho chegou a acordo com todas
as Juntas de Freguesia do concelho (Silvalde, Anta-Guetim,
Paramos e Espinho) para a transferência de competências a
que corresponde uma dotação financeira de 1 milhão e 305
mil euros por ano, para o exercício de diversas competências
na área da manutenção dos espaços verdes e limpeza urbana/pública.
O vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Vicente
Pinto, responsável pelo processo negocial, afirma-se “satisfeito com o resultado obtido nos acordos celebrados na

medida em que os mesmos asseguram o princípio da equidade entre
freguesias e promovem a melhoria dos serviços prestados à população”.
A Câmara Municipal de Espinho aumentou a dotação financeira para estas áreas na mediada em que considera importante melhorar o nível de
serviço e garantir às Juntas de Freguesia a sua exequibilidade.
O vice-presidente da Câmara congratula-se com o espírito de abertura,
transparência e urbanidade com que decorreram as reuniões com todos
os presidentes de junta.
Vicente Pinto considera que o concelho de Espinho e a sua população
saiu a ganhar com o resultado e o êxito deste acordo de transferência
de competências.
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ATA N. 18/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE DOIS DE SETEMBRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE.
Aos dois dias do mês de setembro 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 e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado,
por motivo justificado, o Vereador Adelino Miguel Lino Moreira
Reis. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 185/2019
Aprovação da ata n.º 17/2019 de 2 de agosto
Em virtude da ata n.º 17/2019 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 2 de agosto ter sido entregue em fotocópia a todos
os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo
a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor, e
sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta,
para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado,
deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na
votação apenas os membros do órgão executivo que estiveram
presentes na reunião a que se reporta a ata em apreciação.
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de
voto: “Os vereadores do Partido Socialista (PS) presentes na
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reunião declaram que apesar da ata resumir o sentido de voto
das duas forças partidárias PSD e PS que integram a Câmara,
não transcreve na integra o debate, as dúvidas, propostas e
questões que foram colocadas, bem como os esclarecimentos
prestados ou desenvolvidos a que nos opomos. Deste modo,
a declaração de voto do Partido Socialista vem no sentido de
- mais uma vez - lembrar e alertar para este facto exigindo a
necessidade urgente das reuniões de câmara passarem a ser
gravadas, para que todas as comunicações e intervenções
dos vereadores, ou munícipes presentes, possam ser vertidas
em acta, como acontece em muitas autarquias e na defesa
da necessária transparência e liberdade de expressão que as
instituições democraticamente eleitas devem fomentar e dar
exemplo. A acta que aqui foi apresentada, não inclui a declaração de voto do Partido Socialista referente aos pontos 8, 9,
10 e 11, atempadamente apresentados e com o seguinte teor
que transcrevemos: Ponto 8 : Atribuição de subsídio Festas em
Honra Nossa Senhora do Mar - Silvalde 2019; Sentido de voto:
Aprovação com declaração de voto; Declaração de voto: Os vereadores do Partido Socialista (PS) declaram que não têm nada
a opor a esta proposta de atribuição de um subsídio monetário
de 4.500.00 euros, não compreendendo contudo os critérios
de atribuição e definição do valor que, à partida, parece reduzido face à importância do evento. Isto se comparado com outras
organizações semelhantes, de caracter privado e empresarial
cujos ajustes directos próximos de valores dos 75.000 euros
não apresentam diferenciação nem mais qualidade que algumas destas organizações de caracter popular e associativo que
a autarquia deveria verdadeiramente apoiar mais. Ponto 9 :
Atribuição de subsídio à Associação Paramos em Movimento
- Festa do Emigrante 2019; Sentido de voto: Aprovação com
declaração de voto; Declaração de voto: Os vereadores do Partido Socialista (PS) declaram que não têm nada a opor a esta
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proposta de atribuição de um subsídio monetário no valor de
1.750.00 euros, não compreendendo contudo os critérios de
atribuição e definição do valor que à partida parece reduzido
face à importância do evento. Isto se comparado com outras
organizações, de caracter privado e empresarial cujos ajustes
directos próximos de valores dos 75.000 euros não apresentam diferenciação nem mais qualidade que algumas destas organizações de caracter popular e associativo que a autarquia
deveria verdadeiramente apoiar mais. Ponto 10: Atribuição de
subsídio Festas em Honra de Santo Estevão e Nossa Senhora
da Guia - Guetim 2019; Sentido de voto: Aprovação com declaração de voto; Declaração de voto: Os vereadores do Partido Socialista (PS) declaram que não têm nada a opor a esta
proposta de atribuição de um subsídio monetário a esta associação e para o fim definido. Contudo não se compreendem
os critérios de atribuição e a definição do valor que, à partida
parece reduzido face à importância do evento. Isto se comparado com outras organizações, de caracter privado e empresarial
cujos ajustes diretos realizados por este executivo têm sido de
valores exponencialmente superiores, próximos dos setenta e
cinco mil euros e por vezes com os mesmos resultados. Ponto
11: Atribuição de Subsídio Festas em Honra Nosso Senhor do
Calvário – Silvalde 2019; Sentido de voto: Aprovação com declaração de voto; Declaração de voto: Os vereadores do Partido
Socialista (PS) declaram que não têm nada a opor a esta proposta de atribuição de um subsídio monetário, e manifestam
a não compreensão dos critérios de atribuição e definição do
valor que nos parece bastante reduzido face à importância do
evento. Isto se comparado com outras organizações, de caracter privado e empresarial que a Câmara tem adjudicado sem
critério definido e cujos ajustes directos têm sido de valores
exponencialmente superiores, como temos já, por diversas
vezes, chamado a atenção. Neste sentido seria fundamental
a apresentação e definição dos critérios de atribuição destes
subsídios e a revisão dos ajustes directos que estranhamente
são realizados anual e ciclicamente às mesmas empresas ou,
por vezes, às mesmas estruturas societárias. Esta falta de princípios democráticos, injustificáveis e desqualificados, assente
numa visão de primária de política baixa - inconsequente -não
deverá ter enquadramento nesta Câmara pelo que e tendo por
base o Regimento, fica registado e devidamente sublinhado
que a partir desta reunião, os vereadores eleitos pelo Partido socialista reservam o direito de apresentar Declaração de
voto em todos os pontos, independentemente da sua votação
ser favorável, contra ou abstenção. E acrescentamos, já que
as intervenções não ficam registadas em acta, pelo menos as
declarações de voto devem ficar, o que, mais uma vez e injustificadamente, voltou a não acontecer.” Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “As declarações de
voto acima referidas não foram transcritas em ata por motivo
dos Srs. Vereadores do PS, para além de não terem referido na
reunião de 2/08/2019 que iriam apresentar declaração de voto
naqueles pontos, também não disseram que se reservavam o
direito a fazê-lo”.

Deliberação Nº 186/2019
Pedido de Reajustamento de Cronograma Financeiro – ReCaFE
Presente a informação n.º 1624/2019 da Divisão de Obras
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria
e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o cronograma
financeiro reajustado, apresentado pela empresa “Alexandre
Barbosa Borges, S.A.”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido Socialista
(PS) votam contra a proposta de reajustamento financeiro da
obra em curso, em concordância e tal como o fizeram já relativamente ao plano de trabalhos anteriormente apresentado,
reconhecendo que esta proposta vem dar-nos razão. Tal como
havíamos referido, acerca daquela proposta da construtora que
atribuía responsabilidades à Câmara pelo atraso da obra do canal, vemos agora um recuo e um acerto de contas que vem agora dar razão à nossa intervenção e sobretudo à nossa análise
ao evidenciar não existirem razões para aceitar os documentos
apresentados. Contudo nem mesmo agora com esta correcção,
se verifica essa legitimidade e que a Câmara quer aprovar sem
que esteja devidamente fundamentada tal opção. É nossa convicção que o processo em curso não dá garantias de salvaguarda do erário público, lesando-o, uma vez que, e entre muitos
aspectos, as condicionantes a que se refere o documento, estavam já avaliadas em matéria de adjudicação em sede de erros
e omissões e no planeamento de obra aprovado. Pelo que não
encontramos enquadramento para aceitar esta correcção que
agora se volta a apresentar, mais favorável é certo, e que revela bem a facilidade com que se aceitam os erros e se aprovam
os seus pagamentos, sem verificação. É nossa convicção que
seria urgente a Câmara Municipal de Espinho dar início a uma
avaliação técnico-financeira - externa e independente - deste
importante empreendimento, sobre a correspondência do projecto com a obra, da correspondência entre o adjudicado e o
realizado e, se disso caso for, como pensamos ser, dar início a
processos de averiguação e de atribuição de responsabilidades
perante as alterações realizadas e as situações que estão a
acontecer; tendo por base os avanços e recuos de posições e
valores, e de modo a salvaguardar o interesse superior da aplicação dos dinheiros públicos, do financiamento Europeu e do
bom nome do Município.”
Deliberação Nº 187/2019
Redução do horário do estabelecimento Go Healthy &
Cocktail sito na Rua 2, nº 885 – Espinho
Presente a informação n.º 1668/2019 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 tendo presente o processo referente ao estabelecimento Go
Healthy & Cocktail situado na rua 2, nº 885 em Espinho, delibe-
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rou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, nos termos
do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 48/96, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro, a redução do horário daquele estabelecimento para que o mesmo funcione até às 02:00
horas, de 15 de junho a 15 de setembro e, no resto do ano, de
domingo a quinta-feira, até às 00:00 horas e às sextas-feiras e
sábados, até às 02:00 horas, depois de ouvidos os sindicatos,
as forças de segurança, as associações de empregadores, as
associações de consumidores e a junta de freguesia onde o
estabelecimento se situa, por forma a acautelar a segurança
e proteção da qualidade de vida dos cidadãos e para que seja
restabelecida a paz social e bem-estar dos residentes. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os vereadores do Partido Socialista (PS) declaram o sentido
de voto de abstenção na medida em que compreendem os problemas apresentados bem como compreendem a necessidade
de dar condições ao funcionamento de estruturas comerciais,
serviços e de apoio ao turismo, restauração e afins de um modo
equilibrado; sem que as vontades de uns se sobreponham aos
interesses de outros. Neste sentido é fundamental que a Câmara possua uma visão estratégica de modo a dar condições às
partes para a completa satisfação das mesmas. A necessidade
de uma definição política dos horários, zonamento, integrada
numa visão estratégica sobre o Turismo em Espinho e a necessária captação e apoio ao conforto da população é um trabalho que a Câmara Municipal deveria realizar com seriedade,
de modo a minimizar estes e outros problemas. A atribuição
de horários de um modo avulso, em função das queixas, por
vezes severamente, por vezes ligeiro, sem que se compreenda
e se avaliem os danos e os benefícios para a população de tais
medidas, não é uma solução que o Partido Socialista acolha,
sem que a Câmara tenha avaliado e analisado o problema de
um modo global e integrado.”
Deliberação Nº 188/2019
Contrato de Arrendamento Urbano (fim não habitacional
– Estabelecimento de Ensino), por prazo certo, de um imóvel propriedade do Município de Espinho, sito na Rua dos
Tanoeiros, n.º 87, Lugar da Lomba, em Paramos, Espinho”
Presente a informação n.º 1658/2019 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, deferir o prolongamento do prazo
previsto no nº 2 da cláusula oitava do “Contrato de arrendamento urbano (fim não habitacional – Estabelecimento de Ensino), por prazo certo, de um imóvel propriedade do Município
de Espinho, sito na Rua dos Tanoeiros, n Aprende – Berçário,
Creche e Infantário, Unipessoal, Lda.”, permitindo a conclusão
da instalação do estabelecimento até ao início do ano letivo
de 2020/2021, nos termos e com os fundamentos melhor expressos no parecer jurídico do Dr. Meira Ramos, datado de 21
de agosto de 2019. Mais deliberou a Câmara Municipal indeferir o pedido de concessão de uma carência de rendas relaAssembleia Municipal de Espinho
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tivas aos meses de Agosto de 2019 até início do ano letivo
de 2020/2021, com base na fundamentação constante do
mesmo parecer jurídico. Os Vereadores do PS apresentaram a
seguinte declaração de voto: “Tendo por base o parecer jurídico
apresentado e tendo em conta as obras em curso, os vereadores do Partido socialista são favoráveis a que a pretensão seja
aceite, tal como é definida pelo Dr. Meira Ramos, e assim deferir o prolongamento do prazo previsto no número 2 da cláusula
oitava do contrato de arrendamento urbano, do imóvel que é
propriedade do Município de Espinho.”
Deliberação Nº 189/2019
Alteração ao contrato “DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES
DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEOS PARA VIATURAS E
DA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE ESPINHO”/Estudo
económico-financeiro comparativo das três hipóteses de
execução contratual com manutenção/alteração/extinção
da mesma
Presente a informação n.º 1669/2019 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, no âmbito da execução e acompanhamento do contrato de
constituição de “DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONCEPÇÃO,
CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEOS PARA VIATURAS E DA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO
À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE ESPINHO” deliberou, por maioria
e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar: i. O Acordo
Quadro para alteração ao contrato, celebrado por escritura de
02/12/2005 entre o Município de Espinho e o Consórcio Concessionário constituído pelas empresas “IRMÃOS CAVACO, S.A.”
e “CIVIBRAL –SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, S.A.”, assumindo
hoje a posição contratual de concessionário a sociedade comercial “E.S.S.E. – ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE E SUBTERRÂNEO DE ESPINHO, S.A.”, nos termos e com os fundamentos
nele constantes e melhor descritos para onde se remete e
cujo teor aqui se dá como reproduzido na íntegra, tendo por
base o estudo comparativo sobre a exploração de lugares de
estacionamento à superfície na Cidade de Espinho elaborado
pela Universidade Católica Portuguesa (UCP). ii. Propor à Assembleia Municipal que aprove realizar uma alteração ao referido contrato, na sequência do Acordo Quadro, a celebrar com
a “E.S.S.E. – ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE E SUBTERRÂNEO
DE ESPINHO, S.A.”, nos termos constantes do Acordo Quadro e
da respetiva minuta para o efeito e documentos anexos (para
onde se remete e cujo teor aqui se reproduz integralmente),
aprovando esses documentos e conferindo ao órgão executivo
a respetiva autorização para esse efeito, através da realização
de uma sessão extraordinária nos termos da alínea a) do nº 1
do artigo 28º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
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“Os vereadores do Partido Socialista (PS) declaram o sentido
de voto Contra o documento que se apresenta de um modo
apressado, sem debate e sem avaliação critica, em seguimento com as posições já tomadas pela Assembleia Municipal e,
tem por base os documentos apresentados que a nosso ver,
pecam por tardios, na medida em que vêm dar luz sobre um
tema que, como sempre dissemos, é fundamental esclarecer,
analisar, e sobretudo decidir tendo por base números; factos
reais, onde os interesses de Espinho se protejam e cuja decisão esteja acima de qualquer preconceito, como até então
tem existido, e que, somente agora parecem existir fundamentos válidos e concretos para um mais correto apoio à decisão.
Assim, é nosso entender que, em vezes de apressadamente
a Câmara aprovar um novo acordo quadro, deveria este estudo ser democraticamente debatido; porque sem debater, sem
o avaliar, sem comparar e sem considerar os pressupostos da
análise que o documento realizado pela Universidade Católica
oferece, poder-se-á novamente estar a assumir uma posição
prejudicial aos altos interesses da população de Espinho. No
entanto, verifica-se agora, e contrariamente a outros pareceres
jurídicos anteriormente apresentados, que existem possibilidades em aberto e não apenas uma, como anteriormente se dizia;
importa por isso, em nosso entender, considerar as diferentes
opções e somente a partir daí retirar as conclusões para se efetuar a necessária e urgente solução do flagelo do estacionamento à superfície em Espinho, que começa agora a tornar-se
mais transparente e, talvez por isso, mais passível de se obter
uma consenso mais alargado com vista à sua eficaz resolução
no futuro. É fundamental reconhecer o papel da Assembleia
Municipal, de todas as suas forças partidárias e grupos constituintes, na procura de resolver este problema; cujo contrato
inicial e posteriores atualizações, em nada contribuíram para
uma mais qualificada utilização do espaço urbano da cidade,
nem sequer ofereceram uma qualquer maisvalia patrimonial
para o município. Deste modo e tendo em conta a falta de informação, o secretismo, os valores pouco rigorosos sobre os
compromissos, as incapacidades de negociação, os “contratos
leoninos” e o “nada a fazer” da Câmara perante esta grave situação, verifica-se agora que, não apenas existem diferentes
possibilidades para a Câmara rever o contrato para a gestão
do Estacionamento à superfície como, de acordo com este estudo e do ponto de vista jurídico: “Nada parece impedir a escolha de qualquer um dos três cenários alternativos”. Ou seja,
o estudo confirma a posição que sempre defendemos de que
o cenário de diabolização e de impossibilidade negocial que a
Câmara através da anterior proposta defendia revela-se afinal
errada e passível de solução. Por esta via, é possível encontrar
outras possibilidades de negociação que importaria considerar
para uma mais fundamentada decisão. A nova proposta agora
apresentada, melhorada, mas ainda sem qualquer discussão
ou apresentação, não nos permite obter as garantias de ser a
mais conveniente ou mesmo, a melhor solução - senão a única
possível - por falta de verbas, devido ao total esgotamento da
capacidade de endividamento que a Câmara vive - sem dinheiro e sem capacidade de o solicitar - levando a aceitar sem ca-

pacidade negocial, uma posição que, apesar de ser melhor que
a anterior, deveria ser muito mais exigente e qualificada.” Os
eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O
Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata presentes na reunião votaram a favor. O Estudo Económico-financeiro
conclui inequivocamente que a alteração ao contrato acordada
com o concessionário cumpre o equilíbrio financeiro contratual.
Sendo aparentemente indiferente para o concessionário financeiramente qualquer dos cenários, na medida que terá sempre
direito ao mesmo VAL (Valor Atual Liquido), para o Município
de Espinho os diferentes cenários conduzem diferenças substanciais do ponto de vista financeiro. Entendemos então, ser
o cenário do Acordo-Quadro a melhor opção para o município,
face aos cenários de manutenção ou resgate, que implicam
uma indemnização ao concessionário de 3,3 Milhões de euros
e 2,6 milhões de euros respectivamente. Assim, com o acordo-quadro o Município não só evita a indemnização ao concessionário estimada em 2,6 milhões, como ainda recebe 25% da
receita bruta, estimada neste estudo em 2,4 milhões de euros.
Ou seja, o diferencial positivo comparado entre a solução do
cenário de resgate e o cenário do acordo quadro é de 5 milhões
de euros.”
Deliberação Nº 190/2019
“Reabilitação da rede de abastecimento de água do concelho de Espinho - Cidade (1ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e Criação de Z MC” – Decisão sobre erros e omissões
Presente a informação n.º 1670/2019 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 maioria e 2 votos contra dos Vereadores
do PS, nos termos e para os efeitos do n.º 6 do artigo 50.º do
Código dos Contratos Públicos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro; alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na redação conferida pela Declaração de Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de
outubro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 42/2017, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio): I. Aprovar o suprimento dos
erros do programa do concurso, nos termos da análise de erros
e omissões identificado no documento do júri do procedimento, com o registo n.º 862/2019, de 26 de agosto, cujo teor aqui
se dá como integralmente reproduzido para os devidos efeitos;
II. Aprovar a retificação do programa do concurso (alínea f) do
n.º 1 da cláusula 17.ª | Documentos de Habilitação) para o Lote
C; do anúncio em Diário da República (ponto 7.1 - Habilitação
para o exercício da atividade profissional) e do Jornal Oficial da
União Europeia (ponto III.1.1 - Habilitação para o exercício da
atividade profissional, incluindo requisitos em matéria de inscrição em registos profissionais ou comerciais), nos termos melhor descritos na proposta do júri. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Esta análise de erros
e omissões apresentada, demostra bem o que havíamos apre-
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sentado em declaração de voto aquando da análise do processo que se percebe a falta de qualidade e de rigor técnico que
apresenta e está mais perto de uma anedota do que um processo de concurso. Assim se compreende o que havíamos escrito e
alertado ao referirmos: “O que a Câmara apresenta neste documento é a nosso ver fraco e pouco cuidado. É resultado de um
trabalho profissional assente em visões de mercado e não dos
interesses da população. É apoiado por marcas, fornecedores e
sistemas hidráulicos que em vez de conhecerem a realidade do
concelho, conhecem as margens comerciais associadas a uma
obra que Espinho precisa com urgência, mas não de qualquer
maneira e sobretudo, sem considerar uma estratégia global de
intervenção e de renovação urbana, paisagística e de otimização de recursos que importaria, a bem da saúde financeira do
município e a bem da saúde da população realizar e considerar.
Inscreve-se numa lógica de empurrar o problema com a barriga,
sendo apenas um projeto de intenções, vago e tecnicamente
fragmentado, por consolidar, como agora se apresenta ou seja,
aberto a que muitas dúvidas se coloquem e que muitas obras
a mais possam existir aquando da sua realização sobretudo se
voltem a repetir as obras aquando da introdução de novas infraestruturas subterrâneas“. O documento que agora se apresenta à Câmara, como apenas tenta corrigir alguns dos erros
grosseiros que referimos e nem sequer compreende qualquer
chamada de atenção ou responsabilização acerca dos erros e
dos processos inerentes, leva-nos a rejeitar o teor da análise
de erros e omissões, que não apresenta o rigor exigido, nem
qualidade para ser apresentado a público e muito menos para
ser aprovado.”
Deliberação Nº 191/2019
Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Gomes de Almeida, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para
o ano letivo 2019/2020”
Presente a informação n.º 1671/2019 da Divisão de Educação
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A
Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o considerado
na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com o Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, ao abrigo do previsto
no artigo 15.º da Portaria n.º 644 - A/2015, de 24 de agosto,
o referido “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida
no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2019/2020”,
de acordo com os considerandos e termos nele fixados. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os vereadores do Partido Socialista (PS) declaram o sentido
de voto favorável, por reconhecerem a importância das AEC no
sistema de ensino actual. No entanto, consideramos que este
Assembleia Municipal de Espinho
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protocolo é parco em matéria das potencialidades que a lei
possibilita em termos de transferências de competências por
parte dos municípios, enquanto entidades promotoras das AEC.
A nosso ver, esta acção não se deve conter, no acrítico preenchimento das minutas disponibilizadas pelas DGEEstE sem que
se realize todo um trabalho de avaliação, enquadramento e seriação das diferentes Actividades de Enriquecimento Escolar
que devem estar organizadas em torno de uma politica municipal de educação, articulação com as associações culturais e em
função das realidades, circunstâncias, estratégias de desenvolvimentos das populações, interesses, das suas possibilidades
de crescimento e de identidade e não apenas no fornecimento
avulso, muitas vezes sem qualidade e sem diferenciação pedagógica, que assistimos, cumprindo apenas formalidades e que,
uma Câmara exigente e competente deveria liderar de modo a
que se realizem Actividades Verdadeiramente Enriquecedoras,
apoiados em modelos pedagógicos e científicos adequados
aos agrupamentos escolares que este protocolo oferece, de
um modo genérico, preguiçoso, em ”copy-paste” ou seja, banal,
generalista e sem critério.”
Deliberação Nº 192/2019
Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel
Laranjeira, no âmbito das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano
letivo 2019/2020”
Presente a informação n.º 1672/2019 da Divisão de Educação
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A
Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o considerado
na informação acima e a proposta de minuta de protocolo em
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com o Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira no âmbito das
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do
Ensino Básico para o ano letivo 2019/2020”, de acordo com
os considerandos e termos nele fixados. Os Vereadores do PS
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores
do Partido Socialista (PS) declaram o sentido de voto favorável,
por reconhecerem a importância das AEC no sistema de ensino
actual. No entanto, consideramos que este protocolo é parco
em matéria das potencialidades que a lei possibilita em termos
de transferências de competências por parte dos municípios,
enquanto entidades promotoras das AEC. A nosso ver, esta
acção não se deve conter, no acrítico preenchimento das minutas disponibilizadas pelas DGEEstE sem que se realize todo
um trabalho de avaliação, enquadramento e seriação das diferentes Actividades de Enriquecimento Escolar que devem estar
organizadas em torno de uma política municipal de educação,
articulação com as associações culturais e em função das rea-
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lidades, circunstâncias, estratégias de desenvolvimentos das
populações, interesses, das suas possibilidades de crescimento e de identidade e não apenas no fornecimento avulso, muitas vezes sem qualidade e sem diferenciação pedagógica, que
assistimos, cumprindo apenas formalidades e que, uma Câmara
exigente e competente deveria liderar de modo a que se realizem Actividades Verdadeiramente Enriquecedoras, apoiados
em modelos pedagógicos e científicos adequados aos agrupamentos escolares que este protocolo oferece, de um modo genérico, preguiçoso, em ”copy-paste” ou seja, banal, generalista
e sem critério.”
Deliberação Nº 193/2019
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e
a empresa ‘H.S.A.R.A.H TRADING, UNIPESSOAL LIMITADA’,
para estabelecimento de parceria com vista à instalação
no município de Espinho de contentores para resíduos
têxteis e recolha dos mesmos - aprovação de minuta
Presente a informação n.º 1673/2019 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 apresentada
e celebrar o «Protocolo de colaboração entre o Município de
Espinho e a empresa ‘H.S.A.R.A.H TRADING, UNIPESSOAL LIMITADA’, para estabelecimento de parceria com vista à instalação
no município de Espinho de contentores para resíduos têxteis
e recolha dos mesmos», de acordo com os considerandos e termos nela fixados.
Deliberação Nº 194/2018
Pedido de ocupação de ciclo via: Evento solidário - ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1626/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido de André Moreira, para ocupação da ciclovia, no dia 3 de agosto (sábado), desde a rua 12 à
rua 16, no período das 15.00 horas até às 22.00 horas.
Deliberação Nº 195/2019
Paróquia de S. Tiago de Silvalde - ocupação da via pública
Presente a informação n.º 1683/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Paróquia
de S. Tiago de Silvalde para ocupação via publica no âmbito da
realização da procissão religiosa em Honra de Nossa Senhora
das Dores, no próximo dia 8 de setembro entre as 16.30 horas
e as 18.00 horas.

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 27 de agosto de
2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de um
milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e sete
euros e cinquenta cêntimos) um milhão quinhentos e quarenta
e seis mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e vinte e cinco
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos
e vinte e oito mil e noventa e oito euros e vinte cêntimos. A
Câmara foi ainda informada que, até ao dia 27 de agosto do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta
e seis milhões e cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e
nove euros e trinta cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dezanove milhões e quarenta mil setecentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos.
A Câmara tomou conhecimento, tendo o Sr. Vereador do PS,
Nuno Lacerda, solicitado informação sobre o pagamento de
uma fatura à empresa CSAM, Lda., tendo o Vice-Presidente
da Câmara Municipal referido que iria verificar o assunto junto
dos serviços da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira
e Turismo, prestando-lhe essa informação posteriormente por
e-mail.
FEST 2019 – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail recebido pelo Diretor
do FEST – Filipe Pereira, a informar, e conforme contratualização com o ICA, Instituto do Cinema e Audiovisual, que o FEST
2020, irá decorrer nos dias 22 a 29 de junho. Agradece ainda a
colaboração e ajuda prestada pela Câmara Municipal, na pessoa
do Sr. Presidente e também à Dra. Ana Loureiro e Dr. Armando
Bouçon e respetiva equipa.
Relatório do Auditor Externo - Informação Económica, Financeira e Orçamental
A Câmara tomou conhecimento da Informação Económica e
Financeira a 30 de junho de 2019 relativa ao Município de Espinho, remetida pelo auditor externo do Município PALM, CAMBÃO & ASSOCIADO, SROC, LDA. no cumprimento da alínea d) do
nº 2 do artigo 77º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento
das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, realizar uma reunião extraordinária no próximo dia 9 de setembro pelas 17:00 horas
e adiar a reunião ordinário pública prevista para o dia 16 de
setembro para o dia 23 de setembro 2019 à mesma hora.
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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

12

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,

ATA N. 19/2019

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVE DE SETEMBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE.
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Aos nove dias do mês de setembro do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em reunião extraordinária, a mesma Câmara
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim
José 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 Senhor Vereador Carlos Nuno
Lacerda Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica
da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, entrando-se de imediato na Ordem de Trabalhos a que se refere o
edital nº 3/2019, de 4 de setembro.
Deliberação Nº 196/2019
1ª REVISÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2019
Presente a informação n.º 1703/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por maioria e 2 votos contra dos Vereadores do
PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 33º da
mesma Lei, a 1ª Revisão aos Documentos Previsionais para o
ano 2019 – Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano.
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de
voto: “Os vereadores do Partido Socialista, votaram contra, em
conformidade com a postura que assumiram na reprovação do
orçamento previamente apresentado.”
Deliberação Nº 197/2019
Substituição da Sra. Vereadora Lurdes Ganicho na comissão de acompanhamento das hastas públicas a realizar no
dia 09/09/2019 - Ratificação de despacho
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Presente a informação n.º 1726/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 4/2019, de 4
de setembro, exarado pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. António Vicente de Amorim Alves Pinto,
em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual.
Deliberação Nº 198/2019
Atribuição subsídio à Banda Musical de S. Tiago de Silvalde, no âmbito Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda
Espinho 2019
Presente a informação n.º 1721/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.500,00€ (mil e quinhentos
euros) à Banda Musical S. Tiago de Silvalde, pela participação
no espetáculo “Despique”, nas Festas em Honra Nossa Senhora
d’Ajuda Espinho 2019.
Deliberação Nº 199/2019
Atribuição de subsídio à A.H.B.V. do Concelho de Espinho,
no âmbito das Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda
Espinho 2019
Presente a informação n.º 1723/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 500,00€ (quinhentos euros)
à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho pela sua participação nas Festas em Honra
Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019.
Deliberação Nº 200/2019
Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Recreativa Tuna Musical de Anta, no âmbito das Festas em Honra
Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019
Presente a informação n.º 1722/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à Associação Cultural e Recreativa Tuna Musical de
Anta, pela sua participação nas Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019.
Deliberação Nº 201/2019
Atribuição de subsídio - Banda de Música da Cidade de
Espinho, no âmbito Festas em Honra Nossa Sra. d’Ajuda
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Espinho 2019
Presente a informação n.º 1720/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 3.000,00€ (três mil euros) à
Associação Cultural e Recreativa da Cidade de Espinho - Banda
de Música da Cidade de Espinho, pela participação no espetáculo “Despique”, nas Festas em Honra Nossa Senhora d’Ajuda
Espinho 2019.
Deliberação Nº 202/2019
Atribuição de subsídio à Associação Espinho Vida no âmbito das Festas Nossa Senhora d’Ajuda Espinho 2019
Presente a informação n.º 1707/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 6.000,00€ (seis mil euros)
à Associação Espinho Vida, como responsável pela realização
do “Tapete de Flores” , nas Festas em Honra Nossa Senhora
d’Ajuda Espinho 2019.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,

ATA N. 20/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE SETEMBRO
DE DOIS MIL E DEZANOVE.
Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 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.
Deliberação Nº 203/2019
Aprovação das atas n.ºs 18/2019 e 19/2019 de 2 e 9 de
setembro respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 18/2019 e 19/2019 das reuniões ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de 2 e 9 de setembro, respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em
vigor, e sem prejuízo das 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 204/2019
Protocolo de Colaboração com a Academia de Música de
Espinho – Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) 2019/2020
Presente a informação n.º 1763/2019 da Divisão de Educação
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o “Protocolo de Colaboração entre o Município
de Espinho e a Academia de Música de Espinho, no âmbito das
Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 2019/2020”, pelo valor base de
€24.527,05 (vinte quatro mil quinhentos e vinte e sete euros
e cinco cêntimos) isento de IVA.		
Deliberação Nº 205/2019
Adenda ao «Protocolo de colaboração entre o Município
de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho – ADCE, para efeitos da utilização da loja
interior n.º 17 do Mercado Municipal de Espinho, com vista à implementação do Gabinete de Apoio ao Empresário
e Empreendedor (GAEE)
Presente a informação n.º 1769/2019 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
«Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho – ADCE,
para efeitos da utilização da loja interior n.º 17 do Mercado
Municipal de Espinho, com vista à implementação do Gabinete
de Apoio ao Empresário e Empreendedor (GAEE)» e celebrar,
com a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho
(ADCE), a referida adenda, de acordo com os considerandos e
termos fixados na respetiva minuta.
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Deliberação Nº 206/2019
Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Presente a informação n.º 1768/2019 da Divisão de Cultura
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como 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 julho e agosto
de 2019 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas
liberalidades.
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Deliberação Nº 207/2019
Pedido de ocupação da via pública – Procissão de Velas:
ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1752/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Paróquia de Espinho
para ocupação da via pública para realização da Procissão de
Velas, no dia 11 de setembro, às 21h30m, com o seguinte itinerário: início na Igreja Matriz, Rua 18 para sul – Rua 29 desce
–Rua 10 norte –Rua 23 sobe –Rua 18 para sul até à Igreja Matriz.
Deliberação Nº 208/2019
Pedido de ocupação da via pública: Procissão e Bênção do
Mar de N.ª S.ª D`Ajuda – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1753/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Irmandade de Nossa
Senhora D`Ajuda para ocupação da via pública para realização
da Procissão e Bênção do Mar de N.ª S.ª D`Ajuda, no dia 15 de
setembro, às 16h30m, com o seguinte itinerário: início na Rua
23 junto à Rua 8 – Rua 10 para sul, desce Rua 33, Rua 2 para
norte, sobe Rua 23, Rua 4 para norte, Rua 19 sobe Rua 18 sul
até à Rua 23 desce.
Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 de setembro de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES
ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de
um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e
sete euros e cinquenta cêntimos) um milhão setecentos e sessenta e nove mil quinhentos e dezassete euros e trinta e seis
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e
quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e três euros e
sessenta e oito cêntimos. A Câmara foi ainda informada que,
até ao dia 17 de setembro do corrente ano, foram cabimenta-

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

das despesas no valor de trinta e seis milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos e noventa e um euros e vinte e cinco
cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia
no valor de vinte e dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito euros e quarenta cêntimos.
Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Núcleo Regional
do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro a comunicar que
irá realizar nos dias 31 de outubro a 3 de novembro, Peditório
Nacional a favor dos Doentes Oncológicos na área territorial
deste município, conforme autorização emitida pelo Ministério
da Administração Interna.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento
das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,

ATA N. 21/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL
E DEZANOVE
Aos sete dias do mês de outubro 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
e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo
injustificado, a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de
Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 209/2019
Aprovação da ata n.º 20/2019 de 23 de setembro
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Em virtude da ata n.º 20/2019 da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 23 de setembro ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em
vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de
minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima
citado, deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros do órgão executivo que
estiveram presentes na reunião a que se reporta a ata em apreciação
Deliberação Nº 210/2019
Subsídio a atribuir a Entidades com Relevância Social no
Município de Espinho 2019
Presente a informação n.º 1893/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a atribuição dos subsídios acima mencionados às entidades de relevância social do Município constantes da lista apresentada. Os
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os vereadores do Partido Socialista votaram contra o ponto 2,
discordando mais uma vez da postura do atual executivo, nomeadamente: a falta de critérios, a falta de transparência, a escassez de prestação de esclarecimentos em tempo útil, a insuficiência de documentos justificativos das decisões tomadas, a
falta de audição e discussão prévia e atempada das diferentes
matérias de elevada importância e impacto para o município.
A falta de publicitação e clareza de procedimentos, eliminou
várias entidades que já não foram a tempo de aceder às verbas, que apenas tomaram conhecimento pela divulgação feita
pelos Vereadores do Partido Socialista. De acordo com o CPA,
os três dos quatro vereadores eleitos pelos PSD, não deveriam
participar nesta votação, uma vez que fazem parte dos órgãos
sociais de pelos menos uma Associação, que foi contemplada
com 70.000 Euros, nomeadamente a ADCE. Os vereadores do
PSD, apesar de terem consciência e conhecimento do atual CPA
votaram o documento. Desta forma, tendo em conta os factos
mencionados, os autarcas eleitos pelo PS, deixam bem claro,
que não se responsabilizam e descartam qualquer comprometimento futuro, caso as entidades do concelho de Espinho não
venham a poder obter estas verbas atempadamente. Também
registamos com desagrado que o atual executivo, não exige
relatórios, nem monitoriza as verbas entregues às diferentes
coletividades nos anos anteriores, mesmo tendo conhecimento
que algumas verbas não foram aplicadas conforme estipulado.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de
voto: “Os Vereadores do PSD votam favoravelmente o ponto 2
da reunião de Câmara de 07/10/2019, relativo à aprovação do
Mapa de Subsídios a atribuir a Entidades com Relevância Social
no Município de Espinho 2019, por considerarem que o mesmo
corresponde a uma distribuição equilibrada e equivalente entre
instituições da mesma natureza. Mais ainda referem que os re-

forços propostos estão consubstanciados em projetos e necessidades apresentadas formalmente, devidamente justificados
e que permitem a verificação da sua execução, contribuindo
para uma atribuição isenta e com maior transparência entre
instituições, bem como exigindo às Instituições, maior política
de rigor no uso das verbas atribuídas.
Deliberação Nº 211/2019
Plano de liquidação e aprovação do protocolo de acordo
para a requalificação e valorização do “Sitio” da Barrinha
de Esmoriz/Lagoa de Paramos - Polis Litoral, município de
Espinho e município de Ovar
Presente a informação n.º 1899/2019 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 do protocolo
de acordo entre a Polis Litoral Ria de Aveiro, o Município de
Espinho e o Município de Ovar para a requalificação e valorização do “Sítio” da Barrinha de Esmoriz/Lagoa de Paramos, nos
termos da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro.
Deliberação Nº 212/2019
Acordo de Cooperação “Estudo para a Qualificação Urbana
do Corredor do Vouga”; Comparticipação do Município
Presente a informação n.º 1900/2019 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 transferência de €
12.607,50 para a Área Metropolitana do Porto, relativa à comparticipação do Município de Espinho, no âmbito do Acordo de
Cooperação relativo ao “Estudo para a Qualificação Urbana do
Corredor do Vouga”, ao abrigo das competências que lhe são
conferidas pela alínea r), do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor.
Deliberação Nº 213/2019
Aprovação das “Normas Internas de Organização e Funcionamento do Fundo de Emergência Social Municipal
para 2019”
Presente a informação n.º 1906/2019 da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na
informação acima e a proposta de projeto de Normas Internas
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, no âmbito das atribuições genéricas dos municípios em
matéria de ação social e saúde previstas respetivamente nas
alínea g) e h ) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprova-
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do em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado
pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16
de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 16
de agosto), e ao abrigo da competência regulamentar das câmaras municipais prevista no artigo 241.º da Constituição da
República Portuguesa e na parte final da alínea k) do n.º do
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua redação em vigor), aprovar as “Normas Internas de Organização e
Funcionamento do Fundo de Emergência Social Municipal para
2019”, que estabelecem as regras que norteiam a sua atribuição e a execução deste programa municipal no corrente ano
civil.
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Deliberação Nº 214/2019
Celebração de “Protocolo de colaboração entre o Município
de Espinho e o Aeroclube da Costa Verde para efeitos da
realização de sessões de hipoterapia no âmbito do projeto «Na escola eu tenho tudo» no ano letivo 2019/2020”
Presente a informação n.º 1922/2019 da Divisão de Educação
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o “Protocolo de colaboração entre o Município de
Espinho e o Aeroclube da Costa Verde para efeitos da realização de sessões de hipoterapia no âmbito do projeto «Na escola
eu tenho tudo» no ano letivo 2019/2020”, pelo valor máximo
de €6.200,00 (seis mil e duzentos euros), isento de IVA, de
acordo com os considerandos e termos nele fixados.
Deliberação Nº 215/2019
Pedido de reembolso do pagamento do agravamento do
valor devido pela exploração económica de um módulo de
cafetaria instalado na Praceta Carlos de Moraes – Rua 34
sita na União das freguesias de Anta e Guetim
Presente a informação n.º 1814/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, por unanimidade, autorizar a devolução à adjudicatária, do valor cobrado, relativo ao agravamento de 50% da
mensalidade, no montante de 150,00€, que pagou em junho
de 2019, a título excecional, e em virtude de a adjudicatária
ter um histórico de cumprimento no que respeita com prazos
de pagamento devidos ao Município de Espinho.
Deliberação Nº 216/2019
Recurso à reserva de recrutamento – procedimento concursal para a ocupação de um posto de trabalho da carreira/categoriade Técnico Superior -(Matemática)-DGAFT
Presente a informação n.º 1902/2019 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
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ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento da candidata classificada a
seguir constante na lista de ordenação final do procedimento
concursal em questão, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 30.º da LTFP, e ainda dos nºs 1 e 2 do art.º 40.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela
Portaria n.º 145 - A/2011, de 6 de abril.
Deliberação Nº 217/2019
João Carlos Machado Pinto Neves; Proposta extraordinária e excecional para atribuição de uma Habitação Social
Municipal
Presente a informação n.º 1904/2019 da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou
autorizar, por unanimidade, de forma extraordinária e excecional, que seja atribuído ao Sr. João Carlos Machado Pinto Neves,
o fogo de habitação social propriedade do Município de Espinho, de tipologia T0, sito no Complexo Habitacional da Quinta
de Paramos, na Rua Álvaro Rola, n.º 161, Bloco E, Entrada 4,
rés-do-chão direito, na freguesia de Paramos, no concelho de
Espinho, pela renda mensal de 63,54€ (sessenta e três euros
e cinquenta e quatro cêntimos). Mais deliberou a Câmara aprovar a permanência do Sr. João Carlos Machado Pinto Neves na
habitação social atribuída aos progenitores, sita no Conjunto
Habitacional da Ponte de Anta, Bloco 3, Entrada 2, R/C Esquerdo (A), em Anta, na União das Freguesias Anta e Guetim, concelho de Espinho, até que o referido T0 seja intervencionado
devendo posteriormente a mudança de habitação ocorrer no
prazo máximo de 30 dias após celebração do referido contrato
de arrendamento apoiado.
Deliberação Nº 218/2019
Cerciespinho -Pedido de autorização da utilização do espaço público
Presente a informação n.º 1919/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Cerciespinho
para ocupação da via pública, no âmbito dos eventos “Talentos
ao Luar e “Concerto de Irene Vieira” a realizar no mês em curso, e têm como objetivo dinamizar culturalmente o Bairro da
Ponte de Anta, dentro do Grande Projeto “Cultura no Bairro”,
para tornar possível estes eventos pretendem ocupar o espaço
frente à mediateca do Centro Comunitário da Ponte de Anta,
pelo período dos eventos.
Deliberação Nº 219/2019
Festa de N. Sra. Altos-Céus e S. Mamede – pedido de ocupação da via pública: corte e condicionamento de ruas ao
trânsito
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Presente a informação n.º 1911/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão para
ocupação da via pública, bem como corte e condicionamento de
trânsito nalgumas ruas de Esmojães – Anta, no âmbito da realização das festas em honra de Nossa Senhora dos Altos-Céus e
S. Mamede, de acordo com as datas e ruas indicadas no e-mail
datado de 18 de setembro: Ocupação do Largo dos Altos-Céus
e passeios envolventes; Condicionamento do trânsito na Rua
do Meio que atravessa o Largo dos Altos-Céus durante os festejos nos dias 18, 19, 20, 21, 26 e 27 de outubro em curso;
Condicionamento do trânsito nas Ruas de S. Mamede, Rua da
Voltinha e Rua de Esmojães para realização da Procissão no dia
20 de outubro (domingo) das 12.00 horas às 14.00 horas; Condicionamento do trânsito nas Ruas de Cassufas, Rua da Capela,
Rua da Fabrica e Rua de Esmojães para realização da Procissão
no dia 21 de outubro (segunda-feira) das 12.00 horas às 14.00
horas.

ÇAMENTAIS – (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de
um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e
sete euros e cinquenta cêntimos). Dois milhões e trinta e cinco
mil duzentos e cinquenta e um euros e trinta e um cêntimos.
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e dezasseis mil quinhentos e noventa e quatro euros e sessenta
e três cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia
01 de outubro do corrente ano foram cabimentadas despesas
no valor de trinta e seis milhões duzentos e trinta e três mil
quatrocentos e sessenta euros e cinquenta e cinco cêntimos,
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor
de vinte e três milhões oitocentos e noventa mil trezentos e
trinta e um euro e quarenta e sete cêntimos.

Deliberação Nº 220/2019
Festas de Nossa Senhora dos Altos-Céus e S. Mamede
Presente a informação n.º 1910/2019 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
do e-mail da Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Altos-Céus e S. Mamede a solicitar autorização para que o Grupo
de Bombos da Comissão de festas possa efetuar a divulgação
das festividades nas principais ruas da Cidade de Espinho (Rua
19, rua 23, Av. 24, passeios, esplanadas da beira-mar e Bairro
Piscatório), no próximo dia 12 de outubro (sábado) e deliberou,
por unanimidade, autorizar o pedido.

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, realizar uma reunião
extraordinária no dia 14 de outubro 2019, pelas 18:00 horas.

Deliberação Nº 221/2019
Pedido de utilização da via pública - ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1909/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da
Câmara que autorizou o pedido de Tiago Rocha para utilização
da via pública, com vista à realização de uma noite de fados, no
dia 4 de outubro (sexta-feira), com início às 22h30m e termo
às 23h30m, prevendo-se a ocupação da rua 18 (entre a rua 27
e 29).
Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 1 de outubro
de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

XXX Torneio Internacional de Hóquei em Patins
agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta da Associação Académica de Espinho a agradecer todo o apoio prestado pela Câmara na realização do XXX Torneio Internacional de Hóquei
em Patins, que decorreu nos dias 13 e 14 de setembro de
2019.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento
das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Chefe de Divisão,

ATA N. 22/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE CATRORZE DE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DEZANOVE.
Aos catorze dias do mês de outubro do ano dois mil e dezanove,
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal
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reuniu-se, em reunião extraordinária, 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, Quirino Manuel Mesquita de
Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira
Reis e Ana Paula Africano de Sousa Silva, tendo faltado, por
motivo justificado, a Sra. Vereadora Maria de Lurdes Santos Ganicho. Sendo 18.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, entrando-se
de imediato na Ordem de Trabalhos a que se refere o edital nº
46/2019, de 9 de outubro de 2019.
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Deliberação Nº 222/2019
Autorização Prévia do Investimento para a Construção
do Estádio Municipal de Espinho no âmbito da Contração
de Empréstimo de Médio e Longo Prazos no montante de
1.800.000,00€
Presente a informação n.º 1968/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título,
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
com 3 votos a favor do PSD, 3 votos contra do PS e o voto de
qualidade a favor do Presidente da Câmara Municipal, submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea
ccc) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na
sua redação atual, a aprovação do investimento previsto para a
Construção do Estádio Municipal que ascende a 4.746.680,00
€, a financiar com a operação de crédito de médio e longo prazo
no montante de 1.800.000,00€, nos termos do nº 2 do artigo
51º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual,
considerando que ultrapassa os 10% das despesas de investimento no orçamento em exercício. Mais deliberou a Câmara
Municipal solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia
para a assunção de compromissos plurianuais, nos termos do
artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. Por
último, deliberou a Câmara Municipal requerer que a presente
proposta seja discutida numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 28º da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Os
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o ponto
1 e 2. EM 2017 foi apresentado publicamente com pompa e
circunstância um estádio municipal orçamentado em cerca de
dois milhões e seiscentos mil euros. Foi anunciado que o estádio iria começar a ser construído em 2018. O estádio anunciado e amplamente promovido pelo atual executivo do PSD
apresentava uma solução acabada com todas as bancadas cobertas. Foi com enorme perplexidade que em outubro de 2019,
após dois anos desperdiçados, tomámos conhecimento que ao
contrário do previsto, o estádio não irá começar em 2019, nem
estará pronto em 2021, e ainda por cima custará ao município de Espinho cerca de 5 milhões de euros com muito menos
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valências, nomeadamente apenas uma bancada coberta. Não
se entende depois de tanto tempo passado, o projeto final do
estádio municipal de Espinho ainda não tenha sido trazido a
qualquer reunião de câmara, minimamente explicado e devidamente acompanhado da estimativa orçamental. Este executivo
enganou a população e não honrou os compromissos assumidos. os Vereadores do Partido Socialistas, apenas sabem que
o alegado projeto para um estádio completo orçamentado em
cerca de 2,6 milhões de euros, agora custa 5 milhões de euros e apenas prevê uma bancada coberta. Até à data de hoje,
desconhecemos o projeto nem nos foi dado qualquer esclarecimento para além do aumento de custo e da diminuição de
valências e do não cumprimento dos prazos. Perante o exposto, os vereadores do PS recusam participar numa estratégia
populista, irresponsável e desajustada das reais necessidades
do município de Espinho.”
Deliberação Nº 223/2019
Contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo - Construção do Estádio Municipal de Espinho - Relatório de
Análise de Propostas para a contração de Empréstimo de
médio e longo prazo até ao montante de 1.800.000,00 €
Presente a informação n.º 1969/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, com 3 votos a favor do PSD, 3 votos contra do PS
e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara Municipal, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 25º do mesmo
regime jurídico, a autorização para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo com o Banco BPI até ao montante
de 1.800.000,00 €, para o prazo de 15 anos, para a Construção
do Estádio Municipal de Espinho para efeitos do disposto na
alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 49º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. Mais
deliberou a Câmara Municipal requerer que a presente proposta seja discutida numa sessão extraordinária da Assembleia
Municipal ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 28º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os
Vereadores do Partido Socialista votaram contra o ponto 1 e 2.
EM 2017 foi apresentado publicamente com pompa e circunstância um estádio municipal orçamentado em cerca de dois
milhões e seiscentos mil euros. Foi anunciado que o estádio
iria começar a ser construído em 2018. O estádio anunciado e
amplamente promovido pelo atual executivo do PSD apresentava uma solução acabada com todas as bancadas cobertas. Foi
com enorme perplexidade que em outubro de 2019, após dois
anos desperdiçados, tomámos conhecimento que ao contrário
do previsto, o estádio não irá começar em 2019, nem estará
pronto em 2021, e ainda por cima custará ao município de Espinho cerca de 5 milhões de euros com muito menos valências,
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nomeadamente apenas uma bancada coberta. Não se entende depois de tanto tempo passado, o projeto final do estádio
municipal de Espinho ainda não tenha sido trazido a qualquer
reunião de câmara, minimamente explicado e devidamente
acompanhado da estimativa orçamental. Este executivo enganou a população e não honrou os compromissos assumidos. os
Vereadores do Partido Socialistas, apenas sabem que o alegado projeto para um estádio completo orçamentado em cerca de
2,6 milhões de euros, agora custa 5 milhões de euros e apenas
prevê uma bancada coberta. Até à data de hoje, desconhecemos o projeto nem nos foi dado qualquer esclarecimento para
além do aumento de custo e da diminuição de valências e do
não cumprimento dos prazos. Perante o exposto, os vereadores do PS recusam participar numa estratégia populista, irresponsável e desajustada das reais necessidades do município
de Espinho.”
Deliberação Nº 224/2019
Autorização Prévia dos investimentos inseridos na contração de empréstimos de médio e longo prazo até ao
montante de 5.039.822,11 (cinco milhões, e trinta e nove
mil e oitocentos e vinte e dois euros e onze cêntimos) à
Linha BEI PT 2020 – Autarquias
Presente a informação n.º 1932/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor do PSD, 3 votos contra do PS e o voto de
qualidade a favor do Presidente da Câmara Municipal, submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea
ccc) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, a aprovação dos investimentos a financiar com
a operação de crédito de médio e longo prazo (mencionados na
tabela 1), nos termos do nº 2 do artigo 51º da Lei nº 73/2013,
de 3 de setembro, na sua redação atual, considerando que
no seu conjunto ultrapassam os 10% das despesas de investimento no orçamento em exercício. Mais deliberou a Câmara
Municipal solicitar à Assembleia Municipal a autorização prévia
para a assunção de compromissos plurianuais, nos termos do
artigo 12º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho. Por
último, deliberou a Câmara Municipal requerer que a presente
proposta seja discutida numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 28º da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Os
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Espinho continua a apresentar uma das maiores dívidas por
habitante da Área Metropolitana do Porto, trata-se de um indicador importante para refletir sobre a eficácia financeira. A
perante gestão camararia, que fundamentou a sua estratégia
assente numa alegada redução de dívida. Uma redução baseada em cativações e ausência de investimento sério e criterioso,
que inevitavelmente se traduziu num presente sem resultados
e num futuro insustentável. O atual executivo prepara-se para

contrair dividas entre 15 a 20 milhões de Euros até ao final do
atual mandato, ou seja, prepara-se para deixar o município com
uma divida maior do que a que encontrou, com a agravante que
a cidade está envelhecida e abandonada. A ideia da redução
de dívida municipal, vingou. No entanto, o que aconteceu não
foi mais do que a cativação das verbas necessárias para o bom
funcionamento da cidade, como por exemplo a renovação da
água e de saneamento, como podemos ver diariamente através
de rebentamentos diários das condutas, ou a ausência total da
manutenção dos edifícios públicos. Vejamos o exemplo do Balneário marinho, o multimeios, complexo de ténis, nave, Piscina municipal o estado decadente das ruas e passeios e dos
jardins, o abandono das habitações sociais. Naturalmente que
os eventos e as Festas são importantes, e para esses há sempre dinheiro, sem ser necessário recorrer a empréstimos. Mas
muito mais importante é promover uma política de habitação
capaz de inverter a desertificação da cidade e o consequente envelhecimento da população, a falta de políticas sérias de
empreendedorismo através da criação de postos de trabalho,
empresas sediadas e que pagam impostos no nosso concelho
e não grupos que apenas retiram competitividade às empresas locais subtraindo mais postos de trabalho do que aqueles
que criam. A diminuição da população e a receitas municipais
insuficientes, conduziram espinho a está situação difícil. Agora temos uma cidade que nos próximos anos irá necessitar de
investimentos na ordem dos 50 ou 60 milhões de euros. Tudo
isto já poderia e deveria estar em marcha, tudo isto já poderia estar a ser operacionalizado. Mas isso iri implicar cortes em
algumas mordomias, assessorias festas eventos ajustes diretos e todas aquelas coisas que são do conhecimento comum.
São opções, infelizmente os Espinhenses é que arcam com as
consequências. Rapidamente constatamos que a dívida não diminuiu aumentou e muito chegamos a 2019 e a situação fica
mais clara do que nunca. Ou aparecem fundos comunitários ou
recorremos a empréstimos, caso contrário não há dinheiro para
investimentos. O que este executivo nos propõe é endividar a
câmara em milhões. Aliás, como tanto criticaram no passado.
Não estamos disponíveis para aprovar estratagemas que conduzem Espinho para o precipício. Fomos eleitos com um programa eleitoral com uma estratégia clara. Promover o crescimento
populacional, travar a desertificação, implementar uma política
habitacional série e criteriosa, potenciar o tecido empresarial,
implementar políticas sociais reais, investir mais e melhor nas
freguesias. Fomos eleitos para defender os altos interesses de
Espinho e é a este princípio que nos vamos manter fiéis. Não
nos parece aceitável e democrático que um executivo em fim
de ciclo condicione a implementação de novas visões e estratégias para resolver os grandes e verdeiros problemas que o
município enfrenta com mais e pior endividamento.”
Deliberação Nº 225/2019
Financiamento da Contrapartida Nacional de Projetos de
Investimento Autárquico aprovados no âmbito dos Programas do Portugal 2020 – Proposta para Autorização da
Contratação de Empréstimos de Médio e Longo Prazo à
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Linha BEI PT/2020 – Autarquias
Presente a informação n.º 1933/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final da consulta realizada às Instituições
Bancárias para a contração de um pedido de empréstimo de
médio e longo prazo, até ao montante global de 5.039.822,11
euros (cinco milhões, trinta e nove mil, oitocentos e vinte e
dois euros e onze cêntimos), incluindo as propostas de pedidos de empréstimo à Linha BEI PT 2020 e deliberou, com 3
votos a favor do PSD, 3 votos contra do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo
das competências da alínea f) do nº1 do artigo 25 º e do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12
de setembro, submeter à Assembleia Municipal a autorização
da contratação do empréstimo de médio e longo prazo, à Linha BEI – PT 2020, no montante global de 5.039.822,11 €
(cinco milhões, trinta e nove mil e oitocentos e vinte e dois
euros e onze cêntimos), nos termos das decisões de aprovação dos pedidos de financiamento e respetivas condições,
constantes nas Fichas Técnicas: Ampliação e Requalificação
da Escola Básica Sá Couto (NORTE-08-5673-FEDER-000127
ID 4433) - empréstimo no montante de 1.367.264,39 €; Escola Básica de Guetim (NORTE-08-5673-FEDER-000142 – ID
4438) - empréstimo no montante de 159.334,63 €; Beneficiação das Paragens de Autocarro no Concelho de Espinho
(NORTE-05-1406-FEDER-000221 ID 4440) - Empréstimo no
montante de 74.922,60 €; Rede de Ciclovias do Concelho de
Espinho (NORTE-05-1406-FEDER-000216 ID 4447) - Empréstimo no montante de 3.438.300,48 €, para efeitos do disposto
na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de
fevereiro, e do artigo 49º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. Mais deliberou a Câmara Municipal requerer que a presente
proposta seja discutida numa sessão extraordinária da Assembleia Municipal ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 28º da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. Os
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Espinho continua a apresentar uma das maiores dívidas por
habitante da Área Metropolitana do Porto, trata-se de um indicador importante para refletir sobre a eficácia financeira. A
perante gestão camararia, que fundamentou a sua estratégia
assente numa alegada redução de dívida. Uma redução baseada em cativações e ausência de investimento sério e criterioso,
que inevitavelmente se traduziu num presente sem resultados
e num futuro insustentável. O atual executivo prepara-se para
contrair dividas entre 15 a 20 milhões de Euros até ao final do
atual mandato, ou seja, prepara-se para deixar o município com
uma divida maior do que a que encontrou, com a agravante que
a cidade está envelhecida e abandonada. A ideia da redução
de dívida municipal, vingou. No entanto, o que aconteceu não
foi mais do que a cativação das verbas necessárias para o bom
funcionamento da cidade, como por exemplo a renovação da
Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

água e de saneamento, como podemos ver diariamente através
de rebentamentos diários das condutas, ou a ausência total da
manutenção dos edifícios públicos. Vejamos o exemplo do Balneário marinho, o multimeios, complexo de ténis, nave, Piscina municipal o estado decadente das ruas e passeios e dos
jardins, o abandono das habitações sociais. Naturalmente que
os eventos e as Festas são importantes, e para esses há sempre dinheiro, sem ser necessário recorrer a empréstimos. Mas
muito mais importante é promover uma política de habitação
capaz de inverter a desertificação da cidade e o consequente envelhecimento da população, a falta de políticas sérias de
empreendedorismo através da criação de postos de trabalho,
empresas sediadas e que pagam impostos no nosso concelho
e não grupos que apenas retiram competitividade às empresas locais subtraindo mais postos de trabalho do que aqueles
que criam. A diminuição da população e a receitas municipais
insuficientes, conduziram espinho a está situação difícil. Agora temos uma cidade que nos próximos anos irá necessitar de
investimentos na ordem dos 50 ou 60 milhões de euros. Tudo
isto já poderia e deveria estar em marcha, tudo isto já poderia estar a ser operacionalizado. Mas isso iri implicar cortes em
algumas mordomias, assessorias festas eventos ajustes diretos e todas aquelas coisas que são do conhecimento comum.
São opções, infelizmente os Espinhenses é que arcam com as
consequências. Rapidamente constatamos que a dívida não diminuiu aumentou e muito chegamos a 2019 e a situação fica
mais clara do que nunca. Ou aparecem fundos comunitários ou
recorremos a empréstimos, caso contrário não há dinheiro para
investimentos. O que este executivo nos propõe é endividar a
câmara em milhões. Aliás, como tanto criticaram no passado.
Não estamos disponíveis para aprovar estratagemas que conduzem Espinho para o precipício. Fomos eleitos com um programa eleitoral com uma estratégia clara. Promover o crescimento
populacional, travar a desertificação, implementar uma política
habitacional série e criteriosa, potenciar o tecido empresarial,
implementar políticas sociais reais, investir mais e melhor nas
freguesias. Fomos eleitos para defender os altos interesses de
Espinho e é a este princípio que nos vamos manter fiéis. Não
nos parece aceitável e democrático que um executivo em fim
de ciclo condicione a implementação de novas visões e estratégias para resolver os grandes e verdeiros problemas que o
município enfrenta com mais e pior endividamento.”
Deliberação Nº 226/2019
Acordo de Liquidação Antecipada da Dívida do Município
de Espinho à EDP Distribuição – Energia, S.A.
Presente a informação n.º 1971/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, com 3 votos a favor do PSD, 3 votos contra do PS e
o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara Municipal:
1 - Revogar a deliberação de 3 de setembro de 2018, no que
se refere à aprovação da minuta de Acordo a celebrar entre o
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Município de Espinho e a EDP Distribuição — Energia, S.A.; 2 Aprovar o Acordo de Revogação do Acordo entre o Município de
Espinho e a EDP Distribuição - Energia, S.A., de 10 de outubro
de 2018, que se junta em anexo à presente proposta. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto:
“Os vereadores do PS votaram contra porque os dados exibidos
nada acrescentam de novo, para além de incompletos. O que se
traduz em mais desperdício de tempo, e numa estratégia pouco
seria e eficaz conforme os pareceres do tribunal demonstraram.”
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,

ATA N. 23/2019

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE OUTUBRO DE
DOIS MIL E DEZANOVE.
Aos vinte e um dias do mês de outubro 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, Quirino Manuel Mesquita
de Jesus, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano
de Sousa e Silva, tendo faltado, por se encontrar em serviço da
autarquia, a Vereadora Maria de Lurdes Santos Ganicho e, por
motivo justificado, o Vereador Carlos Nuno Lacerda Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião,
secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo.
Deliberação Nº 227/2019
Aprovação da ata n.º 21/2019 de 7 de outubro
Em virtude da ata n.º 21/2019 de 7 de outubro ter sido entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do
disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo da sua prévia
aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos
n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação

por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros
do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que
se reporta a ata em apreciação.
Deliberação Nº 228/2019
Designação de representante do Município de Espinho na
CPCJ
Presente a informação n.º 1996/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor do PSD e abstenção dos Vereadores
do PS, ratificar, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo
35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em vigor, o ato de designação da Dra. Maria Alexandra
Flor de Pinho da Silva Bastos, portadora do cartão de cidadão
n.º 08093008, como representante do Município de Espinho
na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho, pelo período legalmente previsto de três anos, exarado
por Despacho n.º 11/2019, de 09 de outubro, do Presidente
da Câmara Municipal. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido socialista
na Câmara Municipal de Espinho, abstiveram-se na designação
do representante do Município de Espinho na CPCJ, porque não
foram auscultados nem tiveram qualquer interferência na escolha do elemento proposto. Os Vereadores do Partido Socialista também alertaram que o anterior elemento proposto pelo
PSD faltou à maioria das reuniões, o que consideram manifestamente grave.”
Deliberação Nº 229/2019
Atribuição de subsídio Festas em Honra da Nossa Senhora dos Altos Céus e S. Mamede 2019
Presente a informação n.º 1995/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, aprovar a atribuição de 3.000,00€ (três mil euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, como entidade responsável pela Festa em Honra Nossa Senhora dos Altos Céus
e S. Mamede, em Esmojães - Anta, assumindo o município os
gastos relativos ao consumo de eletricidade para as ornamentações da mesma.
Deliberação Nº 230/2019
Atribuição de subsídio Festas em Honra São Martinho de
Anta 2019
Presente a informação n.º 2016/2019 da Divisão de Apoio às
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou,
por unanimidade, aprovar a atribuição de 3.000,00€ (três mil
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euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, como entidade
responsável pela Festa em Honra São Martinho de Anta, em
Anta, assumindo o município os gastos relativos ao consumo
de eletricidade para as ornamentações da mesma.
Deliberação Nº 231/2019
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores
da Câmara de Espinho na atribuição de descontos no Balneário Marinho
Presente a informação n.º 2029/2019 da Divisão de Desporto,
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo
presente a proposta de minuta de protocolo em causa, com a
qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta
e celebrar - ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas Internas de Funcionamento do Balneário Marinho” o Protocolo de
Colaboração entre a Camara Municipal de Espinho e o Centro
Cultural e Desportivo dos Trabalhadores na atribuição de descontos na utilização do Balneário Marinho”, de acordo com os
considerandos e termos nele fixados.
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Deliberação Nº 232/2019
Contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo para
aplicação na liquidação da Dívida Total à EDP Distribuição
– Energia, S.A.
Presente a informação n.º 2030/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, com 3 votos a favor do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a consulta para efeitos da contratação de
um empréstimo a médio e longo prazo para aplicação na liquidação da dívida à EDP Distribuição – Energia, S.A., nos termos
previsto no artigo 51.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de
voto: “Os vereadores do Partido socialista na Câmara Municipal
de Espinho, abstiveram-se no ponto 6, contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo para aplicação na liquidação da
Dívida Total à EDP Distribuição Energia, S.A., porque entendem
que se trata de uma estratégia esgotada que nada traz de novo
à resolução deste problema.”

Deliberação Nº 233/2019
Atribuição de Fundo de Maneio
Presente a informação n.º 2013/2019 da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento
e deliberou, com 3 votos a favor do PSD e 2 votos contra dos
Vereadores do PS, aprovar o Fundo de Maneio para a secreAssembleia Municipal de Espinho
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taria de gabinete de apoio à Presidência Sandra Marisa Prata
dos Santos, para o período compreendido entre 01/10/2019
a 31/12/2019. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: ”Os vereadores do Partido Socialista na
Câmara Municipal de Espinho votaram CONTRA o ponto n. 7
da ordem de trabalhos da reunião de Câmara de 21|10|2019,
relativo à “atribuição de Fundos de Maneio “por considerarem
que: 1- Não se encontram devidamente esclarecidas e fundamentadas as respetivas atribuições; 2- Existir uma grande discrepância relativamente aos valores apresentados e o âmbito
a que se destina o fundo e por fim; 3- Por não terem sido esclarecidas as funções a desempenhar na listagem para atribuição
de fundos de maneio e que poderá levantar a dúvida se não se
estará mais próximo de acertos de vencimento do que de uma
verdadeira e justificada necessidade de utilização de fundos
públicos para os fins legitimamente definidos, e que a nosso
ver carecem de transparência, avaliação e supervisão. Deste
modo os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam CONTRA o ponto 7 da Ordem de trabalhos desta reunião realizada
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho.”
Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 15 de outubro
de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de
um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e
sete euros e cinquenta cêntimos) um milhão novecentos e cinquenta e três mil quinhentos e catorze euros e quarenta e seis
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão cento e
quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e nove euros e três
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 15 de
outubro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta e seis milhões trezentos e treze mil novecentos e
cinquenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos, tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e
quatro milhões seiscentos e seis mil quatrocentos e oitenta e
três euros e noventa e quatro cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento
das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,
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ATA N. 24/2019

ATA N. 25/2019

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal reuniu-se, em reunião extraordinária, conforme edital n.º 48/2019, de 28 de outubro, 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 e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo justificado os Srs. Vereadores Carlos Nuno Lacerda Lopes e Ana Paula Africano de Sousa
Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

Aos seis 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, conforme edital n.º 49/2019,
de 31 de outubro, 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 e Adelino Miguel Lino Moreira Reis Carlos, tendo faltado por motivo justificado, os vereadores Carlos
Nuno Lacerda Lopes e Ana Paula Africano de Sousa e Silva.
Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

Antes do início dos trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara procedeu à leitura da proposta que a seguir se transcreve: “Considerando que a sessão extraordinária da Assembleia Municipal
de Espinho realizada em 29 de outubro de 2019 e convocada
para aprovação dos investimentos a financiar com a operação
de crédito de médio e longo prazo à Linha BEI PT2020 – Autarquias, bem como para aprovação do investimento previsto
para a Construção do Estádio Municipal, foi dada por encerrada
antes da discussão dos documentos apresentadas por esta Câmara Municipal, através de deliberação tomada no seguimento
de requerimento apresentado à Mesa da Assembleia Municipal
de Espinho; Considerando que a referida sessão extraordinária
da Assembleia Municipal foi convocada com vista a solicitar a
autorização prévia do órgão deliberativo do município para a
assunção de compromissos plurianuais, nos termos do artigo
12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; Considerando, por fim, que os assuntos atrás referidos têm relevo e
consubstanciam implicações orçamentais, estando, por isso,
integradas nos documentos que irão a votação; Proponho a
suspensão da reunião extraordinária da Câmara Municipal de
Espinho, convocada para deliberar sobre os Documentos Previsionais para 2020 até que seja agendada nova sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Espinho para apreciação
dos mencionados assuntos.”

Deliberação N.º 234/2019
Aprovação das atas n.ºs 22/2019 e 23/2019 das reuniões
extraordinária e ordinária de 14 e 21 de outubro respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 22/2019 e 23/2019 das reuniões extraordinária e ordinária de 14 e 21 de outubro respetivamente
terem sido entregues em fotocópia a todos os seus elementos,
prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo das
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 N.º 235/2019
Indemnização por danos em viatura 15-JL-81
Presente a informação n.º 2074/2019 da Divisão de Obras Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui reproduzida
e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o
pagamento no valor de 91,90 € (noventa e um euros e noventa
cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Peugeot de matrícula 15-JL-81 propriedade
de Rosa Maria Alves da Cruz Mota, quando circundava na Rua
da Aldeia Nova em Anta.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA
CÂMARA MUNICIPAL DE TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZANOVE

Deliberação N.º 236/2019
Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório
final do procedimento por concurso público, para a execução da empreitada de obras públicas de Reabilitação da
rede de abastecimento de água do Concelho de Espinho

O Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica,
Assembleia Municipal de Espinho
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– Cidade (1.ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e criação de ZMC – LOTE
A – Zona 1 – Envolvente entre as Ruas 7 e 15 e entre as
ruas 20 e 8
Presente a informação n.º 2108/2019 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, o seguinte: I. Aprovar o
relatório final do júri do procedimento, identificado no registo
n.º 1060/2019, de 22 de outubro, juntamente com os demais
documentos que compõem a análise das propostas referente
ao LOTE A – Zona 1 – Envolvente entre as Ruas 7 e 15 e entre
as Ruas 20 e 8, do procedimento por concurso público para a
execução da empreitada de obras públicas de Reabilitação da
rede de abastecimento de água do Concelho de Espinho – Cidade (1.ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e criação de ZMC. II. Adjudicar a
execução dos trabalhos do LOTE A – Zona 1 – Envolvente entre
as Ruas 7 e 15 e entre as Ruas 20 e 8, da empreitada de obras
públicas de Reabilitação da Rede de Abastecimento de Água
do Concelho de Espinho – Cidade (1.ª Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e
criação de ZMC, à entidade MAJOBER - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA., com sede Largo da
Senhora do Monte, n.º 178, 4415 349 Pedroso, pessoa coletiva número 501899782, pelo preço contratual de 376.137,35€
(trezentos e setenta e seis mil, cento e trinta e sete euros e
trinta e cinco cêntimos), acrescido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, à taxa legal em vigor. III. Determinar que o adjudicatário preste caução no valor de 18.806,87€ (dezoito mil,
oitocentos e seis euros e oitenta e sete cêntimos), correspondente a 5% do preço contratual. IV. Aprovar a minuta do contrato (que se anexa), nos termos e para os efeitos do previsto no
artigo 98.º do CCP.
Deliberação N.º 237/2019:
Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório
final do procedimento por concurso público, para execução da empreitada de obras públicas de Reabilitação da
rede de abastecimento de água do Concelho, para o Lote
B – Zona 3 – Rua Santo António e Zona 4 – Conduta adutora e rede de abastecimento da zona da Cavada Velha
Presente a informação n.º 2109/2019 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, o seguinte: i. Aprovar o relatório final do júri do procedimento, identificado no registo n.º
1061/2019, de 22 de outubro, juntamente com os demais documentos que compõem a análise das propostas referente ao
LOTE B – Zona 3 - Rua Santo António e Zona 4 - Conduta Adutora e Rede de Abastecimento da Zona da Cavada Velha, do procedimento por concurso público para a execução da empreitada
de obras públicas de Reabilitação da rede de abastecimento
de água do Concelho de Espinho – Cidade (1.ª Fase) – Zonas 1,
Assembleia Municipal de Espinho
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3 e 4 e criação de ZMC. ii. Adjudicar a execução dos trabalhos
do LOTE B – Zona 3 - Rua Santo António e Zona 4 - Conduta
Adutora e Rede de Abastecimento da Zona da Cavada Velha,
da empreitada de obras públicas de Reabilitação da rede de
abastecimento de água do Concelho de Espinho – Cidade (1.ª
Fase) – Zonas 1, 3 e 4 e criação de ZMC, à entidade Henriques,
Fernandes & Neto, S.A., com sede Rua Primeiro de Janeiro, Lugar de São Bernardo, 3810-315 Aveiro, pessoa coletiva número 501333606, pelo preço contratual de 188.623,85€ (cento
e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e três euros e oitenta e
cinco cêntimos), acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor. iii. Determinar a retenção de 10%
do valor dos pagamentos a efetuar, ao abrigo do previsto no
n.º 3 do artigo 88.º do CCP, e de acordo com o estabelecido no
ponto 5 da cláusula 18.ª do programa do concurso. iv. Aprovar a
minuta do contrato (que se anexa), nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 98.º do CCP.
Deliberação N.º 238/2019
Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório
final do procedimento por concurso público, para execução da empreitada de obras públicas de Reabilitação da
rede de abastecimento de água do Concelho, para o Lote
C – Criação de ZMC (Zonas de Mediação de Controlo)
Presente a informação n.º 2120/2019 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, o seguinte: I. Aprovar o relatório final do júri do procedimento, identificado no registo n.º
1065/2019, de 22 de outubro, juntamente com os demais documentos que compõem a análise das propostas referente ao
Lote C - Criação de ZMC (Zonas de Medição de Controlo) do procedimento por concurso público para a execução da empreitada
de obras públicas de Reabilitação da Rede de Abastecimento
de Água do Concelho de Espinho – Cidade (1.ª Fase) – Zonas 1,
3 e 4 e Criação de ZMC. II. Adjudicar a execução dos trabalhos
do Lote C - Criação de ZMC (Zonas de Medição de Controlo) da
empreitada de obras públicas de Reabilitação da Rede de Abastecimento de Água do Concelho de Espinho – Cidade (1.ª Fase)
– Zonas 1, 3 e 4 e Criação de ZMC, à entidade Manuel Francisco de Almeida S.A., com sede na Avenida Espírito Santo n.º
47, 3720-561 Travanca, pessoa coletiva número 500178585,
pelo preço contratual de 419.445,60€ (quatrocentos e dezanove mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e sessenta
cêntimos), acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à
taxa legal em vigor. III. Determinar que o adjudicatário preste
caução no valor de 20.972,28€ (vinte mil novecentos e setenta e dois euros e vinte e oito cêntimos), correspondente a 5%
do preço contratual. IV. Aprovar a minuta do contrato (que se
anexa), nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 98.º
do CCP.

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Deliberação N.º 239/2019
Processo Disciplinar n.º 2/2018 – arguida X; Relatório Final e Decisão de aplicação de sanção disciplinar; Conversão em definitivo da decisão
Presente a informação n.º 2148/2019 da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a faze parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, verificando-se
que o mandatário da arguida apresentou exposição em sede
de audiência de interessada sobre o projeto de decisão que lhe
foi manifestado e notificado em 24 de julho de 2019 e tendo
em 02 de outubro de 2019 se pronunciado o instrutor do processo, deliberou, por unanimidade, alterar a aplicação de sanção disciplinar a aplicar de sanção disciplinar de pena de multa, em quantia equivalente à remuneração base de seis dias,
conforme o disposto no artigo 185.º e no nº 2 do artigo 181.º
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) para uma
sanção disciplinar de repreensão escrita, prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo 180.º da Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas (LTFP), de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo
181.º da LTFP, à arguida trabalhadora em funções públicas da
Câmara Municipal de Espinho com vínculo de emprego público
na modalidade de contrato por tempo indeterminado, carreira
e na categoria de Técnico Superior, a exercer funções na Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, pela prática de
factos em violação dos deveres de respeito e correção, conforme melhor descrito no Relatório Final, no dia 28 de maio de
2019 enquanto se encontrava no exercício das suas funções.
São assim atendíveis, quer o teor da exposição do mandatário da arguida, quer a pronúncia do instrutor, sendo por estes
motivos, considerado como suficiente para assegurar a adequação futura do comportamento da trabalhadora arguida às
obrigações decorrentes das suas funções na Câmara Municipal
de Espinho, ficando assim a trabalhadora formalmente responsabilizada pela violação dos deveres de respeito e de correção
no caso em questão, bem como no sentido do cumprimento dos
seus deveres gerais e especiais como trabalhadora em funções
públicas. Mais determinou a Câmara que a presente deliberação deverá ser notificada à arguida (cf. n.º 1 do artigo 222.º da
LTFP), e na mesma data também ao Instrutor do Processo, logo
que aprovada a respetiva ata, no termos previstos no artigo
222.º da LTFP, produzindo a sanção disciplinar os seus efeitos no dia seguinte ao da notificação do trabalhador de acordo
com o disposto no artigo 223.º da LTFP. Devendo o processo se
encaminhado para a Divisão de Gestão de Recursos Humanos
para assegurar os ulteriores trâmites do processo para aplicação da pena disciplinar.
Deliberação N.º 240/2019
Empréstimos para financiamento da contrapartida nacional de candidaturas comunitárias e Construção do Estádio
Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 2152/2019 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, bom como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por maioria, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e
1 abstenção do eleito do PS, submeter novamente à aprovação
da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc)
do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua redação atual, os documentos constantes do anexo a
esta informação anteriormente aprovados nos termos das deliberações n.º 222, 223, 224 e 225/2019 da Câmara Municipal
tomadas em sua reunião extraordinária de 14/10/2019. Mais
deliberou a Câmara Municipal requerer que a presente proposta seja discutida numa sessão extraordinária da Assembleia
Municipal ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. O Sr.
Vereador do PS ficou de apresentar declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24h00, contudo a mesma não foi
apresentada.
Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 29 de outubro
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 quatrocentos e cinquenta e
seis mil quatrocentos e quinze euros e catorze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão duzentos e trinta e cinco
mil seiscentos e noventa e seis euros e dez cêntimos. A Câmara
foi ainda informada que, até ao dia 29 de outubro do corrente
ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta e seis
milhões quatrocentos e noventa e dois mil cento e onze euros
e trinta e um cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos, até
ao mesmo dia, no valor de vinte e cinco milhões trezentos e
vinte e quatro mil novecentos e setenta e oito euros e sessenta e um cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente disponibilizou-se para dar conhecimento
das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa,
Financeira e Turismo que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Chefe de Divisão,
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de NOVEMBRO de 2019 é apresentada no quadro seguinte,
o qual resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da
classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.
De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos –
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Receita
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Outras Receitas
Total da Receita

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
24.288.210
12.433.560
1.418.438
38.140.208

Cobrada
Execução
20.355.447
83,81%
9.062.163
72,88%
1.419.174
100,05%
30.836.784
80,85%

Orçamento
23.589.400
14.550.808
38.140.208

Paga
Execução
18.584.726
78,78%
10.246.376
70,42%
28.831.102
75,59%
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RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Reposições não abatidas no Pagamento
Saldo da Gerência Anterior
Alheia
Passivos Financeiros
Fundos Municipais
Outras Transferências
Total da Receita

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

Novembro-2018
Novembro-2019
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
14.295.153
14.286.030 14.856.268 14.852.908
5.193.515
5.193.515
5.417.139
5.417.139
1.452.231
1.452.145
1.403.650
1.379.552
1.486.122
1.485.112
1.475.648
1.474.688
473.950
473.950
434.891
434.891
4.265.594
4.257.567
4.224.095
4.192.903
0
0
403.500
403.500
58.516
58.516
78.171
131.061
1.658
1.658
746
746
1.363.568
1.363.568
1.418.428
1.418.428
11.370.538
11.370.538 15.983.949 15.983.876
0
0
1.000.000
1.000.000
5.440.061
5.440.061
5.792.842
5.792.842
5.930.477
5.930.477
9.191.107
9.191.034
25.665.692

25.656.569

Novembro-2018
Faturada
Paga
16.514.720 16.241.840
8.389.829
8.389.814
7.497.494
7.449.629
627.397
402.397
1.335.126
1.322.145
262.671
262.549
1.072.456
1.059.596
4.430.421
4.058.618
3.563.705
3.272.357
705.780
705.780
160.937
80.482
1.421.839
1.421.839
1.304.872
1.304.872
116.967
116.967
23.702.106 23.044.442

30.840.217

30.836.784

Novembro-2019
Faturada
Paga
17.512.443 17.023.938
9.047.644
9.047.644
7.823.680
7.562.537
641.119
413.758
2.041.605
2.027.172
171.845
171.470
1.869.760
1.855.702
8.753.014
8.390.674
7.942.682
7.633.996
729.850
729.850
80.482
26.827
1.389.590
1.389.318
1.389.590
1.389.318
29.696.652
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28.831.102

Receita Cobrada 2019

Despesa Paga 2019
5%
Alheia
52%

Própria
48%

29%

Encargos Funcionamento

59%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas

7%
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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

Novembro-2018 Novembro-2019
22.073.708,81
21.075.631,85
9.182.735,46
12.890.973,35

8.184.658,50
12.890.973,35

2.608.355,58

2.366.261,39

0,00
1.165.225,31
7.111,28
35.008,06
279.382,30
6.667,49
0,00
837.056,18
1.443.130,27
190.016,54
75.291,95
1.136.370,22
41.451,56
0,00

0,00
1.032.920,22
145.854,31
109.889,85
313.968,62
4.660,68
0,00
458.546,76
1.333.341,17
197.938,99
74.618,63
1.041.026,09
19.757,46
0,00

24.682.064,39

23.441.893,24

Dívida
25.000.000

20.000.000

15.000.000

* Valores provisórios à data de 30/11/2019.

Novembro-2018 Novembro-2019
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

29
DENOMINAÇÃO SOCIAL
GRUPO AUTÁRQUICO
EMPRESAS PARTICIPADAS

NIF/NIPC

PARTICIPAÇÃO

%

508905435

2.769.324,01 €
661.030,00 €
299.350,00 €
361.680,00 €
2.095.315,90 €
1.076.123,33 €
140.237,58 €
878.954,99 €
- €
12.978,11 €
12.978,11 €

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

ENERGAIA

504454536

7.200,00 €
7.200,00 €

4,80%
4,80%

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

503533114
501121250
501062769
504454536
508905435
501627413
600000303
513864202
503393517
501627413
502266643

72.644,92 €
72,00 €
180,00 €
100,00 €
2.604,49 €
7.500,00 €
4.870,68 €
863,75 €
1.250,00 €
1.500,00 €
28.704,00 €
25.000,00 €

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

513606084
513606181
501394192
502823305
501651888
501627413

OUTRAS ASSOCIAÇÕES

TOTAL
Assembleia Municipal de Espinho
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2.849.168,93 €

0,82%
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Pagamentos em Atraso

∆
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Novembro - 2018 Novembro - 2019

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores
41
37

6

Dez-15

Dez-16

Dez-17

9

10

Mar-18

Jun-18

13

Set-18

11

Dez-18

14

14

Mai-19

Ago-19

11

11

Mar-19

nov/19 (*)

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2019 - Novembro
Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção
1

2

3

4

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

Pagamento

Tx. Ex.

4.578.369
4.013.740
4.013.740
564.629
564.629
17.846.408
2.655.394
1.435.889
1.219.506
0
193.906
0
193.906
14.039.513
159.237
6.786.676
2.823.765
1.945.660
1.080.397
1.243.778
957.595
320.358
637.237
0
3.018.295
0
1.691.892
0
0
0
0
1.038.940
0
1.038.940
287.463
418.921
0
361.809
57.112

2.912.492
2.355.690
2.355.690
556.802
556.802
12.702.398
1.191.107
450.647
740.460
0
67.718
0
67.718
10.582.155
56.213
5.130.744
2.178.102
1.426.640
843.359
947.097
861.418
313.113
548.305
0
1.927.667
0
982.400
0
0
0
0
786.157
0
786.157
159.110
233.048
0
203.081
29.967

63,61%
58,69%
58,69%
98,61%
98,61%
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75,37%
35,30%
75,60%
77,13%
73,32%
78,06%
76,15%
89,96%
97,74%
86,04%
n.a.
63,87%
n.a.
58,07%
n.a.
n.a.
n.a.
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25.861.993

17.775.604

68,73%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE
1 SET. a 30 NOV’19

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE

Loja Interativa Turismo Espinho - LITE
SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
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Piscina Municipal de Espinho
924

SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
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100

Piscina Municipal de Espinho
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Out-19

Nov-19

Acesso Regime Livre

Alunos Inscritos

Protocolos:

Regime Livre

Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira | Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida | Academia de Música de Espinho.
Os Protocolos implicam uma utilização média de cerca de 400 alunos por semana. Utilização da Piscina por parte da CERCI e Ensino Especial
da Escola Básica Sá Couto.

Piscina Solário Atlântico

Piscina Solário Atlântico
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Nave Polivalente
N.º de horas de Utilização
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Pavilhão Municipal N.G.
N.º de horas de utilização
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Museu Municipal / FACE
Nº total de assitência nos eventos realizados
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SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO
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CULTURA E
MUSEOLOGIA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ MARMELO
E SILVA
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De acordo com as Diretrizes da Comissão Nacional da Unesco,
da qual a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva está integrada na sua Rede de Bibliotecas Associadas, foi assinalado o
Dia Mundial do Professor. Pretendeu-se com a comemoração
desta efeméride sensibilizar para o tema “O Direito à educação
também é o direito a um professor qualificado”.
Nesse sentido, dando cumprimento à Agenda 2030, assinalou-se esta data, com a iniciativa “Professor rima com amor”,
fazendo eco aos objetivos de desenvolvimento sustentável
através do reconhecimento de que a educação é um direito
fundamental.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de setembro,
outubro e novembro de 2019.

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

1, 2, 3… READ & PLAY WITH ME!
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movimento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), através da exploração de histórias em inglês, das artes, da música,
da dança e dos jogos didáticos.
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
66 participantes

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva associou-se à Comissão Nacional da UNESCO e comemorou o Dia Mundial do
Professor (5 de outubro).
Os estudantes do concelho de Espinho dedicaram uma carta ao
seu professor e entregaram-na na Biblioteca Municipal.
Essas cartas foram entregues aos respetivos professores, fazendo as delícias dos mesmos.
255 participantes

EXPOSIÇÃO “DESEMPACOTAR A CULTURA” DO
CARMO VIEIRA
Tem participado em várias exposições individuais e coletivas.
120 visitantes

CONTOS E CANTOS PARA INFANTES
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
8 crianças + 14 acompanhantes

PROJETO RII
35 participantes

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “DESEMPACOTAR A CULTURA” DO CARMO VIEIRA
Contamos com a presença dos alunos do 4.º ano da Escola E.B.1
Espinho, pela professora Margarete Gomes
45 participantes

BEBÉTECA | “HISTÓRIAS DA VIDA EM DÓ MAIOR”
Dia 21 de setembro, às 11h00
Público Alvo (Classificação etária): crianças dos 3 meses aos 5
anos e famílias
15 bebés e 27 acompanhantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A CERCIESPINHO
“Comunicação”
35 participantes

PENSAR A ESCRITA COM… PAULO M. MORAIS
8 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A ACES
65 participantes

EXPOSIÇÃO DE ARTE POSTAL “ESTOY ACÁ PARA VOS”
PATRICIA PEVÉ

ONDA POÉTICA
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
135 participantes

“PROFESSOR RIMA COM AMOR” – DIA MUNDIAL
DO PROFESSOR
Setembro – recolha de cartas
Outubro – entrega de cartas

“Professor rima com amor”

A comunicação como ferramenta. A arte como expressão. O estar com e para o outro para sarar.
CURADORIA- Paticia Pevé & Monsenhor enVide neFelibata
PRODUÇÃO- Monsenhor enVide nefelibata
APOIO - Ecco Salud ( Argentina ) / Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva (PORTUGAL)
175 visitantes
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BEBÉTECA | “LETRAS E CHUPETAS”
“Letras e Chupetas” é uma viagem que faz saltar as histórias
para fora das páginas e que leva as famílias para dentro das
histórias, dando corpo aos personagens e às peripécias e explorando, assim, todos os seus sentidos.
Público Alvo (Classificação etária) : bebés dos 3 aos 36 meses
e famílias
13 bebés e 18 acompanhantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A CERCI
ESPINHO
30 acompanhantes

PENSAR A ESCRITA COM JOSÉ VIALE MOUTINHO
33 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA O CINANIMA
20 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA AÇÃO SOCIAL
20 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A CERCIESPINHO
“Planear o futuro (pré reforma)”
40 participantes

PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimento cultural e preservação da memória coletiva da comunidade local através de duas exposições permanentes dedicadas
a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte
Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de exposições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao
grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas
áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito
da história e do património local o Museu Municipal já produziu
vinte exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho de
investigação histórica. Compete ao MME promover a recolha,
estudo e preservação da história e memória social no território
que, em Espinho, teve como pilares fundamentais do desenvolvimento municipal e da identidade singular do concelho, fatores como a instalação de comunidades piscatórias e indústrias
como a conserveira, a emergência de uma colónia balnear de
prestígio e o tipo de arquitetura e urbanismo a ela associados,
sempre em paralelo com a implantação do caminho-de-ferro e
o desenvolvimento económico, político e social que sempre lhe
são inerentes. Assim, abarca o estudo de temas que vão desde
a história local à arqueologia, à etnografia, à inventariação e
estudo do património industrial, náutico, entre outros relevantes para a caraterização da realidade cultural do município.

PENSAR A ESCRITA COM FAUSTO NEVES
Apresentação do livro “Em torno de Lopes-Graça. Pensamento
- Resistência - Criação” de Fausto Neves.
A apresentação esteve a cargo do violinista e professor Manuel
Pires da Rocha.
101 participantes

PENSAR A ESCRITA COM ALBERTO SERRA
Apresentação do livro “Bens de primeira necessidade”
10 participantes

BEBÉTECA | “A COZINHA DA AVÓ” POR ETECETERA
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA
É um espectáculo que representa aquela tarde de domingo na
cozinha da avó. Desde o cheiro do bolo de chocolate à descoberta dos utensílios e da variedade de ingredientes, Paulinha
e Sofia dão asas à imaginação e deitam as mãos à massa com
a ajuda dos bebés.
Destinatários: bebés dos 6 aos 36 meses e famílias
19 bebés e 31 acompanhantes

LANÇAMENTO DA REVISTA “SEM EQUÍVOCOS” DE
AUGUSTO CANETAS
35 participantes

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de
setembro a novembro as seguintes exposições:
“Jaime Isidoro – Divulgador, Colecionador e Artista” e “Por Mares Navegados”, pintura de Manuela Taxa.

“JAIME ISIDORO - DIVULFADOR, COLECIONADOR E
ARTISTA
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.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE MANUELA TAXA
A Exposição de pintura de Manuela Taxa é fruto de uma observação prolongada feita durante as viagens e vivências, que
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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.”

Ler” e a oficina Arte Postal. Destaque para a participação com
oficinas em mais uma edição da Festa do Outono organizada
pela Fundação de Serralves.
Participantes: 972
Atividades

Visitantes: 652

Hora dos Maiores
Participantes: 54

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS,
ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES,
WORKSHOPS E ESPETÁCULOS
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Durante os meses de Setembro a Novembro o FACE acolheu
congressos, seminários reuniões, cursos e espetáculos organizados por várias entidades, com destaque para o GEEmeeting
2019, uma organização dos médicos dos hospitais de Gaia e
Espinho, os cursos de formação médica avançada, as conferências e seminários organizados pela Divisão de Ação Social em
colaboração com várias instituições, o concerto “Sons no Património”, da AMP, com a participação dos Anaquim, e o projeto
”crescer num mundo às avessas” da CPCJ de Espinho. Decorreu
também nesse espaço o aniversário da delegação de Espinho
da Cruz Vermelha Portuguesa, mais um capítulo da Confraria
da Caldeirada de Peixe e do Camarão de Espinho e uma série
de workshops integrados no projeto “Espinho é Mar, Espinho é
Terra”, alusivo aos 120 anos do nosso concelho, com orientação da artista Ana Maria Pintora.

Pausa para Ler
Participantes: 42
Festa de Outono - Museu de Serralves
Participantes: 678
Visitas Guiadas exposições permanentes e temporárias do
Museu e da Biblioteca
Participantes: 151
Arte Postal na Biblioteca
Participantes: 47

TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

FORJAR E BULIR
Artesãos Certificados | Trabalho ao Vivo

Participantes: 1232

Artesãos certificados:

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de setembro
a novembro organizou o relatório da Bandeira Azul 2019, colaborou na organização dos workshops de artes plásticas do
projeto “Espinho é Mar, Espinho é Terra”, participou na organização da 43 .ª edição do Cinanima – Festival Internacional de
Cinema de Animação de Espinho, com a produção e montagem
da exposição temática, decoração de várias artérias e espaços
da cidade, e na organização de todas as sessões do Cinanima
para as escolas. Está a preparar a próxima edição do Festival
Internacional de Marionetas de Espinho, que se realizará no
próximo mês de março.
Participantes: 1293

SERVIÇO EDUCATIVO DOS DCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de
setembro a novembro as atividades “A Hora dos Maiores”, visitas guiadas às exposições temporárias, a atividade “Pausa para

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

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
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AÇÃO SOCIAL
Na sequência da chegada a Espinho de duas famílias angolanas (requerentes de proteção internacional), acompanhadas
pelo Núcleo de Intervenção Social de Espinho, do Centro Distrital de Aveiro do ISS, IP, os serviços disponibilizaram recursos
e prestaram apoio, com vista à sua integração na comunidade
local.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) de Espinho.

FÓRUNS/SEMINÁRIOS/AÇÕES DE
FORMAÇÃO
- Ação de Formação “Planeamento Estratégico Territorial: Ferramentas para a construção de um Plano de Desenvolvimento
Social Supraconcelhio”, promovido pela EAPN Aveiro, em articulação com as Plataformas Supraconcelhias de Aveiro, no dias
24 e 30 de setembro e 3 de outubro, em Estarreja;
- Workshop “Gestão e Avaliação de Impacto”, promovido pelo
Centro Social de Paramos, em articulação com a Rede Social de
Espinho, na tarde do dia 14 de outubro, em Paramos;
- Ação de Formação “Avaliação de Programas e Projetos”, organizada pela ANIMAR, no dia 25 de novembro, no Europarque
– Santa Maria da Feira;
- Conferência “O Direito à Habitação”, realizado a 20-09-2019
em Matosinhos.
- Workshop sobre “Impacto Social”, promovido pelo Centro Social de Paramos a 14-10-2019, na sua sede.
-Realização do Seminário “Deitados à Rua: o drama dos cidadãos em situação de sem-abrigo”, realizado no FACE a 26-092019, com lotação esgotada- 128 inscrições.

PROJETO VOAHR MUNICÍPIO
Início do acompanhamento do projeto VOAHR Municípios, com
reuniões individuais com as diversas entidades gestoras e promotoras de voluntariado em Espinho, presença no Iº Encontro
Intermunicipal Voahr Municípios em Vila Nova de Gaia a 0511-2019 e participação nas Oficinas sobre Regulamentos das
Estruturas Municipais de Voluntariado a 21-11-2019 e sobre
Modelos de Gestão das Estruturas Municipais de Voluntariado
a 28-11-2019.

PROGRAMA MUNICIPAL “CHEQUE BEBÉ- NASCER EM ESPINHO”
No Programa Municipal de Incentivo à Natalidade “Cheque
Bebé - Nascer em Espinho”, foram apoiados 13 bebés em setembro e 17 bebés em outubro.

ATIVIDADES SENIORES/ENVELHECIMENTO
ISOLAMENTO

E

Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:
- 9º Baile sénior 2019 (“Baile Final de Verão”), que decorreu no
dia 22 de setembro, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 9 e 10 de setembro foram distribuídos os bilhetes
de acesso ao evento e no dia 20 foi realizada a montagem e
decoração do espaço. Participaram 203 seniores.
- 10º Baile sénior 2019, que decorreu no dia 27 de outubro,
no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 14 e 15
de outubro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento
e no dia 25 foi realizada a montagem e decoração do espaço.
Participaram 110 seniores.
- 11º Baile sénior 2019, (“Baile 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.
- Viagem sénior – Capitais Bálticas - Lituânia, Letónia e Estónia,
que decorreu de 8 a 15 de setembro de 2019, com um grupo
de 36 seniores, os quais tiveram a oportunidade de conhecer
as cidades e monumentos mais simbólicos de Vilnius, Trakai,
Kaunas, Siauliai, Rundale, Riga, Sigulda, Parnu e Tallin.
- Viagem sénior – Miami/Cruzeiro Caraíbas, que decorreu de 4 a
13 de outubro de 2019, com um grupo de 56 seniores, os quais
tiveram a oportunidade de visitar a cidade de Miami, embarcar num cruzeiro com paragem na Ilha de Ocho Rios (Jamaica),
George Town (Ilhas Caiman), Ilha de Cozumel (México) e Ilha de
Nassau (Bahamas).

HABITAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO
Términos do procedimento com vista à atribuição, no âmbito do
Concurso por Inscrição - Regime de Arrendamento Apoiado, de
seis habitações municipais disponíveis, através da atribuição
dos dois últimos fogos aos dois suplentes da listagem (2 T2).
Apoio na elaboração da Estratégia Municipal de Habitação, que
está a ser realizada pela empresa AU - Agenda Urbana.
Análise das candidaturas, entregues durante os meses de setembro e outubro, a habitação social de munícipes residentes
na União de Freguesias de Anta e Guetim, Espinho, Paramos e
Silvalde.

Complexos Habitacionais Municipais:
1 - Manutenção dos dois atendimentos semanais
2 - Apoio e articulação com os Centros Comunitários.
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Realização da atividade “Entrada Brilha+”, no Complexo Habitacional da Quinta de Paramos, em parceria com o Centro Social
de Paramos, no dia 23 d3e outubro, tendo sido premiada a melhor entrada de cada bloco.

Realizou-se, na tarde do dia 8 de novembro o evento “O Poder
da Colaboração em Espinho”. Mais de uma centena de pessoas
estiveram presentes numa tarde de partilha de experiências
inspiradoras e colaborativas.

TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O CHVNG/E

Viagem a Lisboa, nos dias 13, 14 e 15 de novembro, para conhecer, quer o modelo “Housing First Lisboa”, quer o trabalho
que é realizado pela equipa de rua da Câmara Municipal de Lisboa, (com reuniões com a equipa do projeto e visita a quatro
pessoas enquadradas e apoiadas pelo projeto) e participação
numa saída com a Equipa de Rua da Câmara Municipal de Lisboa, nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2019 (duas técnicas
da DASIS e a Chefe de Divisão da DASIS).

No período em análise foram registadas 292 utilizações.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
No período em análise, e com vista à preparação da auditoria
externa realizada no mês de outubro, foi compilada a informação no mapa de indicadores e atualizada a informação nos ficheiros: Mapa de Documentos e Registo, GIRO e Tratamento de
Ocorrências.

REDE DE APOIO ALIMENTAR
Com o objetivo de realizar uma breve avaliação da forma como
decorreu o projeto no ano letivo 2018/2019 e preparar o ano
letivo 2019/2020, foi realizada uma reunião com os parceiros
no dia 27 de setembro.

39

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
Dois elementos da DASIS integraram a Bolsa de Psicólogos da
AMTSM.

PROGRAMA FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL
MUNICIPAL PARA 2019 (FESM 2019)
No período em análise foi implementado o programa
FESM2019, encontrando-se o processo na fase de análise e
priorização das candidaturas que serão propostas para apoio.

PROGRAMA REDE SOCIAL NO CONCELHO DE ESPINHO
Foi realizada uma reunião do Núcleo Executivo com a equipa
do Forum GovInt, tendo em vista acolher em Espinho o evento
“O Poder da Colaboração”, iniciativa integrada no Ano Nacional
da Colaboração – 2019 e que conta com o alto patrocínio do
Presidente da República.
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi realizada uma
reunião geral no dia 12 de novembro.

OUTRAS INICIATIVAS
Início da reestruturação e redefinição do Banco Local de Voluntariado de Espinho.

Na tarde do dia 18 de novembro, o Município de Espinho acolheu o Workshop “LASEr Solidário”, no qual estiveram presentes vinte e cinco pessoas de diversos serviços municipais.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE
AIPAL CUP – SCE VOLEIBOL
Dias 20, 21 e 22 de Setembro
O Sporting Clube de Espinho, pela sua secção de Voleibol, organizou o torneio Aipal onde estiveram presentes 11 equipas,
cerca de 150 atletas com idades a partir dos 16 anos e cerca
de 20 treinadores, nos escalões de juniores masculinos e femininos e séniores femininas.

IV TONINHO CUP – SCE VOLEIBOL
Dias 27, 28 e 29 de Setembro
Mais de 800 pessoas envolvidas na homenagem ao “Senhor
Voleibol”, o Toninho. Porque as homenagens mais valiosas são
as que se proporcionam em vida, estes dias 27, 28 e 29 de
Setembro, o Sporting Clube de Espinho juntou clubes, atletas, treinadores, pais, dirigentes e entidades de referência do
“mundo do voleibol” num momento, no mínimo, diferente.
É o quarto ano consecutivo do maior evento de início de época
para a formação: 21 clubes, 62 equipas, quase 700 atletas e
100 treinadores; 3 dias de competição, 175 jogos realizados
em 12 redes que coloriram a Nave Desportiva de Espinho.
O Sporting Clube de Espinho fez-se sentir a todos os níveis
com a maior comitiva presente no Torneio: 10 equipas em 8
escalões possíveis. Mais importante do que os resultados obtidos, foi a preparação e evolução conseguida em apenas três
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dias
O Sporting Clube de Espinho agradece o apoio da Camara Municipal de Espinho na organização da IV edição do Toninho Cup.

PSD “10 ANOS A ACREDITAR EM ESPINHO”
11 de outubro de 2019

TORNEIO SENIORES - AAE – 9º TORNEIO DE
BADMINTON DA COSTA VERDE
19 de outubro de 2019
A secção de badminton da Associação Académica de Espinho, organizou no passado dia 19 de outubro o 9ºTorneio de
Badminton da Costa Verde que contou com a participação de
81atletas, tendo sido realizados 97 jogos.

TORNEIO DE NATAL, MINIS B FEMININOS (1ª
VOLTA) – SCE VOLEIBOL
10 de novembro
Estiveram presentes 11 equipas, 108 atletas com idades entre
os 11 e 12 anos, 13 treinadores e vários dirigentes de diversos
clubes da zona do Porto, Sporting Clube de Espinho, Associação Académica de Espinho, CD Fiães, CD Feirense, AJM/FCP e
Esmoriz GC.
O S.C. de Espinho participou no torneio com três equipas Minis
B femininos, estiveram em grande plano ao conquistar o 1º e 2º
lugar da prova, a 3ª equipa sem poder contar com a totalidade
dos seus atletas obteve o 11º lugar.
Bancadas lotadas a confirmar o sucesso da iniciativa que tem
como principal objetivo promover o gosto pela prática da modalidade.
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 Câmara Municipal de Espinho, Aipal
e AMB na organização e logística do torneio.
A segunda volta do Torneio de Natal está prevista para o dia
24 de Novembro, novamente organizada pelo Sporting Clube
de Espinho na Nave Desportiva.

45ª ANIVERSÁRIO APAM
23 de novembro
A APAM - Associação Portuguesa de Artes Marciais organizou
o “Torneio Internacional de artes marciais inter-estilos”. Neste
evento participaram cerca de 110 atletas, e foram realizadas
provas inter-estilos e competição de artes marciais vietnamitas Viet Vo Dao.
Da parte de tarde realizou-se um estágio onde estiveram 120
participantes onde marcaram presença vários Mestres de artes
marciais vietnamitas e outros estilos, oriundos de França; Suiça; Itália; Espanha e Portugal.
Realça-se a presença de Sua Excelência o Embaixador do Vietname acreditado em Madrid, Espanha.

TORNEIO DE NATAL, MINIS B FEMININOS (2ª
VOLTA) – SCE VOLEIBOL

24 de novembro
No dia 24 de Novembro decorreu na Nave Polivalente de Espinho a 2ª volta do torneio de Natal de minivoleibol, novamente
organizado pelo Sporting Clube de Espinho.
Estiveram presentes 11 equipas, 108 atletas com idades entre
os 11 e 12 anos, 13 treinadores e vários dirigentes de diversos
clubes da zona do Porto, Sporting Clube de Espinho, Associação Académica de Espinho, CD Fiães, CD Feirense, AJM/FCP e
Esmoriz GC.
O S.C. de Espinho participou no torneio com três equipas Minis B femininos, repetiram os bons resultados da 1ª volta ao
conquistar o 2º e 4º lugar da prova, a 3ª equipa ainda sem a
totalidade dos seus atletas obteve o 11º lugar.
Bancadas lotadas a confirmar o sucesso da iniciativa que tem
como principal objetivo promover o gosto pela prática da modalidade.
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

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

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 15 jogos
Futsal - 2 jogos
Voleibol - 49 jogos
Ténis de Mesa - 2 jogos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍPIO DE ESPINHO E LANCASTER COLLEGE | ANO
LETIVO 2019/2020

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
NOVASEMENTE GRUPO DESPORTIVO - APRESENTAÇÃO DOS ESCALÕES E MODALIDADES DO
CLUBE
14 de setembro

“GYMNOSARAU - 1.ª EDIÇÃO”
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6 de outubro de 2019
A Associação Desportiva Gymnostars organizou no passado
dia 9 de outubro o Sarau de Ginástica, na sua vertente exibição. Este evento que contou com o apoio da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Espinho, contou com uma plateia de
cerca de 300 pessoas, bem como, com a participação de cerca
de 110 Ginastas dos seguintes clubes:
- Associação Académica de Espinho (Bárbara Santos);
- Clube A4 de São João da Madeira (28 ginastas da especialidade “Ginástica para todos”);
- Escola Secundária Almeida Garrett - Projeto GarrettGym (27
ginastas da especialidade Ginástica de Grupo do Desporto Escolar);
- Grupo Desportivo do Colégio Internato dos Carvalhos (9 ginastas da especialidade Ginástica Acrobática de competição);
- GymnoStar (35 ginastas da Classe AcroStar na especialidade
“Ginástica para todos”)
- GymnoStar (Classe Veteranos - 10)

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

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 2 jogos
Futsal - 16 jogos

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE

A Câmara Municipal de Espinho e o Lancaster College firmaram um protocolo de colaboração para oferta de 30 bolsas de
frequência nos cursos de línguas ministrados na Escola Lancaster College de Espinho, destinadas a apoiar crianças e jovens oriundos de famílias residentes no Município de Espinho
em situação de carência económica devidamente comprovada e quem seja reconhecido mérito escolar, para o ano letivo
2019/2020.
As bolsas de frequência nos cursos de línguas a oferecer pelo
Lancaster College, limitam-se aos alunos do 2.º e 3.ºciclos do
ensino básico (do 5.º ao 9.º ano de escolaridade), de cada agrupamento escolar, até ao limite total de 30 (vinte) bolsas:
- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida – 15
(quinze) bolsas;
- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira – 15 (quinze)
bolsas.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A Divisão de Educação e Juventude continuou a trabalhar no
processo para certificação de qualidade.
Neste sentido, no período em análise, foram realizadas várias
reuniões de trabalho e auditoria externa, bem como, produzida diversa documentação no âmbito da implementação deste
sistema.

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO POUPAR ESTÁ O GANHO | ANO LETIVO 2019/2020
Durante este ano letivo, a Divisão de Educação e Juventude e
4 turmas das escolas do concelho estão envolvidas no projeto de educação financeira “No poupar está o Ganho” (10.ª Edição), em parceria com a Área Metropolitana do Porto (AMP) e
a Fundação Dr. António Cupertino de Miranda (Museu do Papel
e Moeda).
A ideia deste projeto é mostrar a importância da educação financeira e transmitir conhecimentos para o desenvolvimento
de competências que permitam a tomada de decisões informadas e corretas.
No âmbito deste projeto, os técnicos da Divisão de Educação e
Juventude estiveram presentes na sessão inicial que decorreu
no dia 24 de setembro na Fundação Dr. António Cupertino de
Miranda, para conhecimento da implementação das várias fases do projeto.
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ENSINO DE
2019/2020

MANDARIM

|

ANO

LETIVO

A Câmara Municipal de Espinho, tendo em consideração que
o ensino do Mandarim e a divulgação da cultura e da história
chinesas são um projeto pedagógico e estratégico para as escolas e para as crianças do concelho, celebrou o Memorando de
Entendimento para a introdução de um projeto-piloto de ensino de mandarim nas escolas do ensino básico do concelho de
Espinho com a Universidade de Aveiro.
Para este ano letivo, o programa de ensino Língua e Cultura
Chinesa no ensino básico, contempla a lecionação de uma hora
semanal para o 3.º e 4.º ano do ensino básico, de acordo com o
calendário escolar, garantindo uma equipa docente por turma
(par pedagógico), constituída por um docente português que
lecionará em estreita articulação com um docente nativo de
língua chinesa.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
| ANO LETIVO 2019/2020
As Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, são atividades complementares às aprendizagens do ensino curricular
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas da aprendizagem da língua inglesa, atividade no domínio desportivo e
atividades nos domínios artístico e científico (atividades lúdico-expressivas e música).
Neste sentido, foi efetuado um concurso para prestação de
serviços para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular das escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública do concelho de Espinho, para o ano letivo 2019/2020,
sendo atribuído à empresa – Forminho, Consultoria de Gestão
e Formação, Lda.
No âmbito deste programa, o Município firmou um acordo de
colaboração com os Agrupamentos Escolares Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira e, igualmente, com a
Academia de Música de Espinho para o desenvolvimento de
atividade no domínio artístico – música.
Assim, o município garante aos alunos do 1.º ciclo que frequentam estas atividades todas as valências necessárias para seu
o bom funcionamento.

PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL “À BARCA, À
BARCA”
À BARCA, À BARCA é uma Iniciativa inovadora promovida pelo
Teatro do Bolhão, que pretende, através do teatro e da “escola
do teatro”, ou seja das suas práticas, estratégias e metodologias de trabalho, apoiar e desenvolver em contextos educativos, um problema social que se considera estar na base da
motivação para a aprendizagem, do envolvimento na escola, do
insucesso escolar e naturalmente, nos ainda altos índices de
abandono escolar – o domínio da leitura, da comunicação oral e
da escrita da língua portuguesa.
O projeto “À Barca, À Barca” foi apresentado pela Área Metropolitana do Porto em março de 2018 aos 17 municípios que a
compõem. Tem como entidade organizadora o Teatro do Bo-

lhão, conta como Investidor Social com a Área Metropolitana
do Porto e como responsável pela medição do impacto social,
com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, através do SINCLAB – SOCIAL INCLUSION
LABORATORY.
O plano de financiamento global do projeto é de €500.000,00
e o financiamento que deve ser assegurado pelo Investidor Social é de 30% do valor global do projeto, no montante de €150.000,00. O financiamento público solicitado é de
€350.000,00. O projeto será implementado em escolas dos 17
municípios e, assim sendo, o financiamento a ser assegurado
pelo investidor social deverá ser comparticipado pelos municípios que dele vão beneficiar. Assim, ao Município de Espinho
caberá a comparticipação de €8.824,00 (oito mil oitocentos e
vinte e quatro euros).
O projeto desenvolve-se ao longo de 3 anos, de 2018 a 2020 e
na qualidade de Investidor Social, o Município de Espinho pretende estimular o desenvolvimento e crescimento da Inovação
e Empreendedorismo Social (IIES) “À barca, à barca!” promovendo, através deste apoio financeiro, de acompanhamento e monitorização da sua implementação.
O acompanhamento e monitorização da implementação do plano será efetuado numa base regular, através da equipa técnica
da Divisão de Educação e juventude do Município, que fará a
ligação direta com a equipa do Teatro do Bolhão.

SISTEMA DE ANTECIPAÇÃO DE NECESSIDADES
DE QUALIFICAÇÕES
O Município de Espinho, através da Área Metropolitana do
Porto (AMP), está a promover o estudo de antecipação de necessidades de qualificações intermédias que se enquadra no
desenvolvimento do Sistema de Antecipação de Necessidades
de Qualificações (SANQ) promovido pela Agência Nacional para
a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).
O desenvolvimento desse sistema responde ao objetivo de
promover uma abordagem mais estratégica ao investimento em formação profissional, designadamente aquele que se
dirige para a produção de qualificações profissionais de nível
não superior, correntemente designados como técnicos intermédios.
O município assume a relevância da estratégia deste estudo
que visa contribuir para uma melhor identificação das necessidades dos cursos de formação profissional ao nível da AMP.
Certamente constituirá uma mais-valia para o desenvolvimento empresarial local, podendo vir a refletir-se no aperfeiçoamento das capacidades dos trabalhadores e consequentemente na qualidade dos serviços prestados pelas empresas.
A Divisão de Educação e Juventude, esteve presente na, reunião no dia 23 de outubro, de apresentação/lançamento do
estudo de atualização do diagnóstico de Necessidades de
Qualificações Intermédias no âmbito do Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações (SANQ) para a AMP, que
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comtemplará uma dimensão de aprofundamento em dois setores de atividades – Turismo e Ação Social.

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

REGIME ESCOLAR | 2019/2020
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O Regime Escolar (RFE), instituído no âmbito da União Europeia, consiste na distribuição de uma peça de fruta, duas vezes
por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas públicas e na realização de atividades no meio escolar, que
visem o desenvolvimento de competências de alimentação
saudável e o conhecimento da origem dos produtos agrícolas.
Durante o ano letivo 2019/2020, o Regime Escolar abrange
1.110 alunos das escolas públicas do 1.º ciclo do concelho de
Espinho.
Serão distribuídas 68.400 peças de fruta (maças, pêras, clementinas, tangerinas, laranjas, bananas, cerejas, pêssegos, tomates e cenouras).

PROJETO NA ESCOLA EU TENHO TUDO SESSÕES DE HIPOTERAPIA
O projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma parceria efetuada com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e o
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.
Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar às crianças
abrangidas pelas medidas seletivas e adicionais, a possibilidade de, em contexto escolar, poderem beneficiar de um conjunto
de serviços terapêuticos visando não só as suas aprendizagens
académicas como também as questões relacionadas com o seu
desenvolvimento pessoal e social, saúde e bem-estar.
A Câmara Municipal de Espinho, através de Protocolo com o AeroClube da Costa Verde (Secção de Hipismo), assegura quatro
sessões semanais de Hipoterapia a 20 crianças abrangidas pelas medidas seletivas e adicionais que frequentam as escolas
do concelho.
O Município de Espinho disponibiliza, ainda, o transporte dos
alunos inseridos neste projeto, da escola para o centro hípico
de Paramos e deste para a escola.
O serviço será disponibilizado de outubro de 2019 a junho de
2020.

II SEMINÁRIO METROPOLITANO “A ESCOLA É
UM PALCO: EXPRESSÕES E REFLEXÕES SOBRE

EDUCAÇÃO”| 25 NOVEMBRO
A Divisão de Educação e Juventude (DEJ) esteve presente no
seminário com o tema “A Escola é um Palco: Expressões e Reflexões sobre Educação” que decorreu no dia 25 de novembro
na Casa da Música do Porto, organizado pela Área Metropolitana do Porto (AMP) no âmbito do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA
E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA | ANO LETIVO 2019/2020
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o
município de Espinho promoveu, de 02 a 12 de setembro, um
plano de atividades para todas as crianças do pré-escolar e do
1.º ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 45 crianças do pré-escolar (AAAF)
e 37 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao Agrupamento
de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao 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 rentabilização do meio.

N.º ALUNOS INSCRITOS - AAAF/CAF
Alunos inscritos nas férias de Setembro
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Escola Básica de Paramos
N.º Alunos Pré-Escolar: 4
N.º Alunos 1.º Ciclo: 5
Escola EB1/JI Espinho 2
N.º Alunos Pré-Escolar: 20
N.º Alunos 1.º Ciclo: 17
Escola Básica de Silvalde
N.º Alunos Pré-Escolar: 8
N.º Alunos 1.º Ciclo: 5
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Escola Básica de Anta
N.º Alunos Pré-Escolar: 7
N.º Alunos 1.º Ciclo: 3
Escola EB1/JI Espinho 3
N.º Alunos Pré-Escolar: 5
N.º Alunos 1.º Ciclo: 7
Escola EB1/ Guetim
JI Guetim
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N.º Alunos Pré-Escolar: 1
TOTAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
N.º Alunos Pré-Escolar: 45

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 75
AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO:127

N.º Alunos 1.º Ciclo: 37

ANO LETIVO 2019/2020
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2019/2020
diariamente
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 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 DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 287
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 567
Refeições Servidas: 753
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 301

OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências,
destacam-se as seguintes atividades:
BALCÃO DO EMPREENDEDOR:
Licenciamento Zero
Estabelecimento: 15
Rest. E Beb. Não Sedentário: 0
Ocupação da via pública: 56
Alojamento Local: 9
REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 90
PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 92
PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 167
REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 419
DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 358
N. DE OFÍCIOS: 610
Atendimentos: 75
Obras Particulares: 535
Assembleia Municipal de Espinho
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- Presença no “95º Aniversário da Tuna Musical de Anta”, que
decorreu na Tuna Musical de Anta.
- Presença no Aniversario do Rancho Nª. Sª. Altos Céus;
- Presença no Concerto promovido pela AMP “Sons do Patrimonio” no Museu Municipal de Espinho;
- Presença na Gala “Dragões de Ouro” ;
- Presença na “Cerimónia das Comemorações da Associação
de S. Francisco Assis”, na sede Associação;
- Presença na “Procissão N. Sr. Dores”, em Silvalde;
- Presença na “Missa Solene da Padroeira da Nossa Senhora
D’Ajuda”, na Capela da Nossa Senhora D’Ajuda;
- Presença na “Procissão da Nossa Senhora D’Ajuda”;
- Presença na Missa e Romagem Dia da Freguesia de Guetim;
- Presença na “Eucaristia e na Procissão da Festa dos Altos
Céus”;
- Presença no “46º Aniversário Estrelas Vermelhas”.
- Presença na entrega de prémios do Grupo Columbófilo
Silvalde”.
- Presença no “Concerto 100 jovens das Escolas Profissionais
de Música”, que decorreu no Europarque.
- Presença no “40º Aniversário Cruz Vermelha Espinho”, no
edifício sede da cruz vermelha.
- Presença na “Eucaristia em honra a São Martinho”, na Igreja
de Anta;
-Presença no “Poema para Ler”, que decorreu na biblioteca
escolar da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida.
- Presença na “Tomada de Posse do novo Comandante do
Regimento Engenharia 3”, localizada no Regimento de Engenharia 3, em Paramos.
- Presença na “Missa do Crisma com Bispo do Porto”, em Anta.
Presença no “AG do 105º Aniversário S.C. Espinho”, realizado
no FACE- Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Presença na “Recepção oficial do CINANIMA”, no Salão
Nobre da Câmara Municipal de Espinho;
- Presença na “Inauguração das Luzes de Natal”, no âmbito

do evento “Espinho Cidade Encantada”, na Rua 19.
- Presença na “Conferência + Jantar Summit Aveiro”, realizada
no EuroParque.
- Presença em ““Pensar a Escrita” com Fausto Neves”, na
Biblioteca.
- Presença na “Apresentação Cadernos de Espinho”, no auditório do Casino de Espinho.
- Presença na “Festa S. Martinho Sénior”, na Piscina Solário.
- Presença no Congresso ANMP que decorreu em Vila Real.
- Presença na abertura da Pisca de Gelo no âmbito do Evento
Espinho Cidade Encantada.
-Presença na Festa da Francesinha no Centro Comunitário
Ponte de Anta – CerciEspinho.
-Presença na Abertura Mercadinho de Natal no âmbito do
Evento Espinho Cidade Encantada.

REPRESENTAÇÕES
- Representação no “37º aniversário do Rancho Folclórico
Nossa Sra. dos Altos Céus”, no Fórum de Esmojães.
- Representação no “95º aniversário da Tuna de Anta”, que
decorreu na Igreja Paroquial da Vila de Anta.
- Representação nas “X Jornadas da Educação 2019/2020”,
realizadas na Casa da Criatividade, em São João da Madeira.
- Representação no “Espetáculo de Música e Magia Aniversário Livraria Lello”, realizado no Coliseu.
- Representação no “Encerramento da Formação de Treinadores”, decorrida no Multimeios.
- Representação na “Entrega de Prémios-Torneio Solverde
Hóquei em Patins”, no Pavilhão AAE.
- Representação na “Entrega de Prémios Columbófila de
Guetim”.
- Representação no “Pensar a Escrita com a Escritor Paulo M.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

ATIVIDADE DO PRESIDENTE

Morais”, realizado na Biblioteca Municipal JMS.
- Representação no “Sons do Património”, realizado no FACE Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação na “Supertaça Futsal Feminino”, realizada
no pavilhão Ponte Sor.
- Representação na “Ordenação Episcopal D. Vitorino Soares”,
realizada na Sé Catedral.
- Representação na “Abertura Ano Letivo Universidade Senior”, realizada na Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação na “Sessão Solene CVP-Espinho”, que decorreu no FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no “Festival das Sopas”, que decorreu na
Paróquia de Espinho.
- Representação na “Apresentação Voleibol S.C.Espinho”, que
se realizou na Nave Polivalente.
- Representação no “Aniversário Aeroclub da Costa Verde de
Espinho ”, que decorreu no centro hípico.
- Representação no “Aniversário Estrelas da Ponte de Anta”.
- Representação no “Sarau Gymnostar”, no pavilhão Cassufas.
- Representação no “Dia da Saúde Mental”, no Centro de
Reabilitação Norte.
- Representação no “Jantar do Grupo Columbófilo de Anta”.
- Representação nas “Jornadas Cuidados Paliativos C.H.GAIA/
ESPINHO”, que ocorreu no parque biológico.
- Representação no “Espetáculo Variedades Orfeão de Espinho”, que se realizou na Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação no “Talento ao Luar”, realizado na Ponte de
Anta.
- Representação na “Gala de Desporto” da Universidade de
Aveiro.
- Representação no “Seminário Mobilidade e Transportes
Viseu”, que se realizou no Solário Vinho Dão.
- Representação na conferência “Poder Local”, que ocorreu
em Mafamude.
- Representação na conferência “Fábrica 2030”, que decorreu
em Serralves.
- Representação nas “Jornadas da Educação de S. M. Feira”,
que decorreram no Europarque.
- Representação na “Sessão Abertura IFF-Festival Cinema
Imersivo”, que se realizou no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação no “Congresso Região Aveiro”, que decorreu
no Parque das Feiras.
- Representação na sessão solene do “Dia da Freguesia de
Guetim”, que ocorreu no salão Paroquial.
- Representação na “Entrega de Diplomas de Excelência do
A.E. Manuel Laranjeira”, no auditório do Casino de Espinho.
- Representação no “Aniversário 60 Anos RTP no Porto”.
- Representação na “A idade da Memória”, realizada na Santa
Casa Da Misericórdia De Espinho.
- Representação no “Jantar comemorativo A.A.ESPINHO”.
- Representação no “Pensar as Freguesias”, que ocorreu no
Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.
- Representação na “Exposição Jaime Isidoro”, que se realizou
no FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no “Baile Senior”, que foi realizado no Salão

Nobre da Piscina Solário Atlântico.
- Representação na “Festa dos Tremoços” em Anta.
- Representação em “Stop! Vamos Ler”, que se realizou na
Biblioteca Escolar da Escola Básica Domingos Capela.
- Representação nas “Jornadas de Hidráulica- Futuro da Água”,
que decorreram na FEUP.
- Representação no “30º Aniversário do C. F. Profissional da
CERCI Espinho”, em Idanha.
- Representação em “Pensar a Escrita” com José Viale Moutinho, que se realizou na Biblioteca Municipal JMS.
- Representação na “Sessão Solene de Entrega de diplomas”,
na ESPE.
- Representação no “Aniversário do Rancho Recordar é Viver”,
em Paramos.
- Representação na “Missa do Crisma com Bispo do Porto”, em
Anta.
- Representação no “11ª Aniversário GNR-Aveiro”, na Praça 1º
de Maio.
- Representação na “Sessão Abertura Cinanima”, no Centro
Multimeios de Espinho.
- Representação no “AG do 105º Aniversário S.C. Espinho”, no
FACE - Fórum de Arte e Cultura de Espinho.
- Representação no “Magusto S. Martinho”, no Largo do Souto.
- Representação na “Corrida S. Martinho RE3”, no Regimento
de Engenharia 3.
- Representação na “Feirinha do Outono” da Escola Básica de
Paramos.
- Representação na “Cerimónia de encerramento do CINANIMA”, que ocorreu no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação no “Encontro Nacional Sobre Multideficiência”, que se realiza no FACE - Fórum de Arte e Cultura de
Espinho.
- Representação no Concerto “Anta Capital do Violino”, que
decorreu no Auditório da Academia de Musica.
- Representação na “Apresentação CD de Paulo Resende”, que
ocorre na Junta de Espinho.
- Representação no “41º aniversário do Rancho S. Tiago Silvalde”, em Silvalde.
- Representação no “Jantar aniversário Rancho de Silvalde”, no
Centro Cultural S. Tiago.
- Representação no “Jantar 45º aniversário APAM”.
- Representação na entrega “Diplomas de Mérito E. Básico/AE
Gomes de Almeida”, na escola secundária Dr. Manuel Gomes de
Almeida.
- Representação no “Pensar a Escrita” com escritor/jornalista
Alberto Serra que decorreu na Biblioteca Municipal JMS.
- Representação no Jantar da Comissão Festas de S. Martinho
de Anta.
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Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO-

PROCº Nº 93/04.1BEVIS
A ACÇÃO ADMINISTRATIVA COMUM interposta contra a empresa FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A. (anteriormente designada GASPAR FERREIRA DA SILVA & IRMÃOS, LIMITADA) e
reportada à empreitada CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “CONJUNTO HABITACIONAL DA QUINTA – PARAMOS”., teve decisão no sentido da condenação da Ré a pagar
uma indemnização contratual ao Município de Espinho, a ser
determinada em execução de sentença

Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda
prolação da sentença.

O TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE confirmou a
decisão, e o acórdão transitou em julgado.
Vai ser promovido o INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, para determinar o valor da indemnização a exigir, e seguir
com eventual execução de sentença.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
PROCº Nº 953/19.5BEAVR
Foi-me remetido, para análise e contestação, a ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra a Câmara Municipal de Espinho,
para anulação da ordem de realização de obras coercivas, decorrente do processo nº OP-FIS-23/FIS/2017, da Divisão de
Obras Particulares e Licenciamentos, sendo Autores Augusto
Ribeiro dos Santos e outros.
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PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;

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.
PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a avaliação de dano corporal da qual resultou a
não atribuição de dano permanente ao autor. A referida ava-

PROCESSOS JUDICIAS

liação 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 242/17.0BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
Os Juízes da Secção do Contencioso Administrativo do Tribunal
Central Administrativo Norte proferiram acórdão, negando provimento ao recurso jurisdicional interposto pelo autor/requerente, mantendo a decisão recorrida. O autor interpôs recurso
para o Supremo Tribunal Administrativo que proferiu acórdão
de não admissão da revista. Aguarda trânsito em julgado da
decisão.
PROCESSO N.º 702/17.2BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Maria Isabel Duarte Freitas;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;

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.

O Município contestou a ação. Aguarda-se a marcação de audiência prévia.
PROCESSO N.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas,
Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município ainda não foi notificado do aperfeiçoamento do articulado da autora.
PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho;
A Autora apresentou réplica e requereu a intervenção provocada dos seus irmãos e da sua mãe.
PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Município, citado para o efeito, apresentou a sua contestação.
Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCESSO 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 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 320/15.0BEAVR
Ação de Processo Comum;
Autor: Novo Banco;
Réu: Município de Espinho;

PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho;

Aberta a audiência prévia, por decisão da Mma. Juiz, determinou-se a suspensão da instância para eventual conciliação
entre as partes.

O Município foi notificado do despacho de arquivamento e de
extinção das medidas de coação no âmbito do processo crime
com o n.º 487/18.5T9ESP, que correu termos no Juízo de Instru-
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ção Criminal de Santa Maria da Feira, Juiz 2. Aguardam-se os
ulteriores termos processuais.
PROCESSO N.º 399/19.5BEAVR;
Autor: R.U.C.E. – Requalificação Urbana, Construção e Eng.ª,
Lda.;
Réu: Município de Espinho;
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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.

Foi proferida sentença que julgou improcedente todos os fundamentos e pedidos da autora, absolvendo o Município do pedido. A decisão já transitou em julgado e foi apresentada nota
discriminativa e justificativa de custas de parte, que também
já foi paga pela parte vencida ao Município.

PROCESSO Nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;

PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração
Local – STAL;
Réu: Município de Espinho;

PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;

O Município foi citado para contestar a ação administrativa
proposta pelo autor, o que fez no prazo legalmente admissível para o efeito. Com a contestação juntou o processo administrativo instrutor. Aguardam-se os ulteriores termos processuais.

O Município apresentou a sua resposta escrita.

O Município ofereceu resposta escrita.
PROC. N.º 00255/2019
Agência Portuguesa do Ambiente – APA;
Município de Espinho;
O Município ofereceu defesa escrita.

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;

PROC. N.º 25681/2019
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos – ERSAR;
Município de Espinho;
O Município ofereceu defesa escrita.

Os Juízes da Secção do Contencioso Administrativo do Tribunal Central Administrativo Norte proferiram acórdão, negando
provimento ao recurso jurisdicional interposto pelos autores/
requerentes, mantendo a decisão recorrida. Aguarda trânsito
em julgado.
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;
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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
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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.
Proc. 1006/18.0PAESP
O processo está em fase de inquérito, encontrando-se a
aguardar despacho de acusação ou arquivamento.
PROC. 986/17.6PAESP;
O Município foi notificado do despacho de arquivamento e
acusação deduzida pelo Ministério Público, tendo-se constituído assistente e deduzido pedido de indemnização civil.

PROCEDIMENTOS/ PROCESSOS VÁRIOS
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de
Aveiro;
Processo nº 54/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua resposta.
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DESCENTRALIZAR
REGIONALIZAR
CONGRESSO

MELHOR PORTUGAL
29 e 30 NOVEMBRO 2019 | VILA REAL

PROGRAMA
Sexta-feira | 29 novembro 2019
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14H00

ACREDITAÇÃO DE CONGRESSISTAS

16H00

SESSÃO DE ABERTURA
• Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui
Santos
• Presidente da Mesa do Congresso da ANMP,
Ricardo Gonçalves
• Presidente do Conselho Diretivo da ANMP, Manuel
Machado
• Ministra da Modernização do Estado e da
Administração Pública, Alexandra Leitão
• Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa

Sábado | 30 novembro 2019
09H30

TEMA: MODELO DE DESENVOLVIMENTO DO PAÍS
APRESENTAÇÃO PELO RELATOR
• Alfredo Monteiro, Presidente da Assembleia Municipal
do Seixal e Vice-presidente do Conselho Diretivo da ANMP
• Debate

11H30

TEMA: FINANCIAMENTO LOCAL
APRESENTAÇÃO PELO RELATOR
• Ribau Esteves, Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
e Vice-presidente do Conselho Diretivo da ANMP
• Debate

17H30

INÍCIO DOS TRABALHOS
• Ratificação do Regulamento do XXIV Congresso da
ANMP
• Apresentação e discussão do Relatório de Atividades
da ANMP
• Parecer do Conselho Fiscal da ANMP

13H30

Intervalo para almoço

15H00

Apresentação da Resolução do XXIV Congresso
• Presidente do Conselho Diretivo da ANMP, Manuel Machado
• Debate

18H00

TEMA: ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
APRESENTAÇÃO PELA RELATORA
• Isilda Gomes, Presidente da Câmara Municipal de
Portimão e Vice-presidente do Conselho Diretivo da
ANMP
• Debate

16H00 Votações nos termos dos estatutos da ANMP
e do regulamento do Congresso

16H30

20H00 Final dos trabalhos
Jantar livre
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• Presidente da Mesa do Congresso da ANMP, Ricardo
Gonçalves
• Presidente do Conselho Diretivo da ANMP, Manuel
Machado
• Primeiro Ministro, António Costa (a confirmar)
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 2 de setembro de 2019
HORA: 10h00 horas
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira
VOGAIS EFETIVOS:
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus
- José Fernando da Silva Moreira
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves
VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019.
Proposta nº 6.

3.

Concurso Público para o Fornecimento de Sacos de plástico para Serviços de
Recolha Seletiva de Resíduos.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo n 35401/2019.

4.

Concurso Público para a Prestação de Serviços de Viagens, Transportes e
Alojamentos.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 35368/2019.
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5.

Concurso Público para a Reformulação do Sistema de AVAC, do Edifício
Administrativo da LIPOR.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35283/2019.

6.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de
Transporte, Reutilização e Deposição em Aterro das Escórias Produzidas na
Central de Valorização Energética da LIPOR.
Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar – Processo nº 35439/2019.

7.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Serviços de
Transporte, Reutilização e deposição em Aterro das Escórias Produzidas na
Central de Valorização Energética da LIPOR.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35604/2019.

8.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Transporte
de Resíduos e Operação, manutenção e Vigilância da Estação de Transferência e
Ecocentro da Póvoa de Varzim.
Pronunciamento de Consultor Externo.

9.

Concurso Público com Publicidade Internacional para a Prestação de Transporte
de Resíduos e Operação, manutenção e Vigilância da Estação de Transferência e
Ecocentro da Póvoa de Varzim.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35316/2019.

10.

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

11.

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

12.

Consulta Prévia para a Empreitada de Reformulação do Espaço Exterior do
Edifício Administrativo – Processo nº 35538.
Informação de Abertura de Procedimento.

13.

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

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Investigação e Desenvolvimento
de Novos Produtos com Origem em Resíduos Sólidos Urbanos Multimateriais –
Processo nº 35511.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

15.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Elaboração de um Plano de Gestão
de Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas – Processo nº 35569.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Exceção da
Decisão de Contratar ao abrigo do nº 4 e nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31
de dezembro.

16.

Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Exceção da
Decisão de Contratar ao abrigo do nº 4 e nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de
31 de dezembro.

16.1. Ajuste Direto para a Participação da Colaboradora Diana Nicolau no Módulo
Integrar os Riscos ESG na Gestão de Riscos da Empresa (Aplicação do Novo Guia
COSO e WBCSD) – Processo nº 35577.
16.2. Ajuste Direto para o Tratamento Preventivo/Corretivo Anti Baratas no Edifício
de Apoio Administrativo e Social – Processo nº 35578.
16.3. Ajuste Direto para o Serviços de Alterações ao Componente de Software de
Gestão Operacional e Integração Oracle do Novo Sistema de Pesagens –
Processo nº 35584.
16.4. Ajuste Direto para o Serviço de Organização da Comemoração do Halloween no
Parque/Trilho Ecológico da LIPOR – Processo nº 35594.
16.5. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços no âmbito do Projeto Algavalor ao
abrigo do “Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
(SII&DT) – Regime Contratual de Investimento (RCI) – Processo nº 35596.
17.

Relatório Estatístico de julho 2019.
Notas Breves.

18.

Gestão de Resíduos Têxteis.
Proposta de Estratégia conjunta.

19.

Universidade LIPOR.
Edição 2019.
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20.

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

21.

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

22.

Protocolo com o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Porto para
o Apoio à realização de dois Estudos de Avaliação do Ciclo de Vida – Processo nº
35592.

23.

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

24.

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

25.

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

26.

Guia do CEO sobre Direitos Humanos.

27.

Apreciação de Expediente Diverso
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27.1. Média Report LIPOR – julho 2019.
27.2. Relatório de Acompanhamento da Exploração da CVE – Ambirumo – julho 2019.
27.3. Relatório Acompanhamento Exploração do Centro de Triagem – Ferrovial – julho
2019
27.4. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 29 de agosto de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)

2019Conv22/CC
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 16 de setembro de 2019
HORA: 10h00 horas
LOCAL: Sala Reuniões da Presidência – Paços do Concelho da PÓVOA DE VARZIM
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.

Campanha de Comunicação com Vista à Promoção da Colaboração dos Cidadãos
no Processo da Reciclagem.
Apresentação das Conclusões do Relatório Preliminar.

3.

Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019.
Proposta nº 6.

4.

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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

58

ORDENS DE TRABALHO

59

5.

Concurso Público com Publicidade Internacional, para a Prestação de Serviços de
Transporte de Resíduos e Operação, manutenção e Vigilância da Estação de
Transferência e Ecocentro da Póvoa de Varzim.
Reclamação à Minuta do Contrato. Análise.

6.

Concurso Público para a Prestação e Serviços de Transporte de Escórias
Produzidas na Central de valorização Energética da LIPOR.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35648/2019

7.

Concurso Público com Publicidade Internacional para o Fornecimento de
Contentores com Identificador Eletrónico para as Recolhas Seletivas Porta-àPorta no âmbito dos PAPERSU Municipais.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo n 35424/2019.

8.

Concurso Público para a Aquisição de Apólices de Seguro.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35636/2019.

9.

Concurso Público com Publicidade Internacional para o Fornecimento e
Montagem de Sistema de Identificação Eletrónica de Contentores em Viaturas
de Recolha Seletiva Porta-à-Porta.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35407/2019.

10.

Concurso Público com Publicidade Internacional 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.
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 35526/2019.

11.

Ajuste Direto para o Fornecimento de Plataforma de Informação Geográfica –
Processo nº 35629.
Informação de Abertura de Procedimento.

12.

Ajuste Direto para o Estudo de Valorização dos Resíduos Orgânicos localmente
incluído no âmbito da estratégia Aderir – Processo nº 35621.
Informação de Abertura de Procedimento ao abrigo do nº5 do Artº 63 da Lei nº
71/2018 de 31 de dezembro.

13.

Ajuste Direto para a Verificação Técnica Extraordinária das Condições de
Segurança do Novo Equipamento do Parque Infantil – Processo nº 35615.
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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14.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Elaboração de Estudo do
Consumidor para a Avaliação do Equipamento de Recolha de Orgânicos –
Processo nº 35628.
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.

15.

Processo IRC – Exercício 2018.
Impugnação Judicial – Constituição de Garantia Bancária.

16.

Processo Disciplinar ao Colaborador Carlos Jorge Alves.
Relatório Final.

17.

Visitas de Delegações Estrangeiras à LIPOR – Envolvimento dos Municípios
Associados.

18.

Geração +. Entrega de Certificados Coração Verde.

19.

Call to Action Anticorrupção das Nações Unidas.

20.

Recolha Seletiva em Festas e Romarias – Substituição de Entidade Beneficiária.

21.

Atribuição de Troféus LIPOR no âmbito da EWWR 2019.

22.

203ª Situação da Exploração da LIPOR II – Faturação da Veolia Energy
International – Sucursal em Portugal.

23.

Apreciação de Expediente Diverso

23.1. Ata nº 34 da Reunião de Acompanhamento da Exploração do Aterro Sanitário da
Maia.
23.2. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 12 de setembro de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)
2019Conv23/CC
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 30 de setembro de 2019
HORA: 10h00 horas
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira
VOGAIS EFETIVOS:
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- 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.

Apresentação Sintética do “Estudo de caracterização e Avaliação dos Resíduos
Indiferenciados dos Municípios Associados da LIPOR e Definição das Ações a
implementar.

3.

Apresentação da Proposta das Linhas Gerais do Plano e Orçamento para o ano
de 2020.
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4.

Concurso Público, com Publicidade Internacional, para a realização de uma
Campanha de Sensibilização, Entrega de Equipamentos, Conceção e Produção de
Materiais de Comunicação para a Promoção da Reciclagem Multimaterial e de
Biorresíduos nos Municípios Associados da LIPOR.
Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato – Processo nº 35408/2019.

5.

Concurso Público para a Requalificação e Aumento da Capacidade da Unidade
de Triagem de Embalagens.
Aprovação das Peças de Procedimento.

6.

Consulta Prévia para Aluguer de um Sistema de CCTV para a LIPOR e Manutenção
do Sistema de Intrusão da LIPOR – Processo nº 35682.
Informação de Abertura de Procedimento.

7.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Análise de Dados e
Desenvolvimento de Ferramentas Informáticas de Apoio ao Sistema de Gestão
de Resíduos Municipais – Processo nº 35660.
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.

8.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Transporte Nutrimais
Pulverulento para Granulação – Processo nº 35532.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

9.

Consulta Prévia ao abrigo do Acordo-Quadro de Prestação de Serviços e
Fornecimento de Consumíveis de Higiene e Limpeza da Central de Compras da
LIPOR – Processo nº 35517.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

10.

Ajuste Direto para a Consultoria Jurídica no âmbito da Contratação de Pessoal –
Processo nº 35655.
Informação de Abertura de Procedimento ao abrigo do nº 5 do Artº 63 da Lei nº
71/2018 de 31 de dezembro.

11.

Proposta de Reformulação do Serviço Ecofone.
Recolha Seletiva de Recicláveis no Município do Porto.

12.

Cedência de Equipamentos aos Municípios.
Proposta.

13.

Análise do Serviço de Contratação de Renting de Viaturas.
Proposta de Procedimento.
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14.

Processo IRC – Exercício 2018.
Substituição de Entidade Emitente da Garantia Bancária.

15.

Acordo Coletivo de Trabalho.
Proposta de Autorização para Renegociação.

16.

Internalização das Responsabilidades Inerentes à Infraestrutura do Aterro
Sanitário da Maia, pelos Serviços da LIPOR.

17.

Realinhamento do Plano Estratégico da LIPOR 2015-2020 (PEL), face à Publicação
do PERSU 2020+.
Proposta de Atuação.

18.

Protocolo com o Centro Social de Ermesinde, no âmbito do Projeto CREW.
Proposta.

19.

Protocolo entre a LIPOR e a Cerdeira, Turismo e Ambiente, Lda.
Proposta.

20.

204ª Situação da Exploração da LIPOR II – Faturação da Veolia Energy
International – Sucursal em Portugal.

21.

Apreciação de Expediente Diverso

21.1. Media Report LIPOR – agosto 2019.
21.2. Exploração do Centro de Triagem LIPOR – Relatório de Exploração – Ferrovial –
agosto 2019.
21.3. LIPOR II – Relatório Síntese – Port’Ambiente – agosto 2019.
21.4. LIPOR II – Relatório de Acompanhamento da Exploração – Ambirumo – agosto
2019.
21.5. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 26 de setembro de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)
2019Conv24/CC
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 14 de outubro 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.

Definição da responsabilidade da LIPOR em Investimentos e Atividades
Operacionais nos Concelhos dos Municípios associados.
Reflexão e Aprovação de Orientações.

3.

Concurso Público, com Publicidade Internacional, para a realização de uma
Campanha de Sensibilização, Entrega de Equipamentos, Conceção e Produção
de Materiais de Comunicação para a Promoção da Reciclagem Multimaterial e
de Biorresíduos nos Municípios Associados da LIPOR.
Reclamação à Minuta de Contrato – Processo nº 35408/2019.
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4.

Concurso Público Internacional para o Fornecimento e Montagem de Sistema
de Identificação Eletrónica de Contentores em Viaturas de Recolha Seletiva
Porta-à-Porta.
Impugnação Administrativa Intentada pelo Concorrente nº 2 – OVO Solutions,
Soluções Ambientais, SA.

5.

Concurso Público com Publicidade Internacional para o Fornecimento de
equipamentos de Mistura de Produtos para a Agricultura.
Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar – Processo nº
35274/2019.

6.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos
de AVAC e Equipamentos de aquecimento de Águas através de Caldeiras e
Painéis Solares Térmicos – Processo nº 35698.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Dispensa do nº 1
do Artº 63 da Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro.

7.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza ao Abrigo do
Acordo-Quadro da Central de Compras da LIPOR.
Alterações à Minuta de Contrato.

8.

Ajuste Direto para o Fornecimento de Plataforma de Informação Geográfica.
Sistema de Informação Geográfica – Processo nº 35629.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

9.

Ajuste Direto para a Publicação de 6 edições em ½ página ímpar para a
Campanha Agrícola – Processo nº 35683.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1
do Art.º 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro

10.

Ajuste Direto para a Avaliação do Valor Patrimonial dos Equipamentos
Existentes no Aterro da Maia – Processo nº 35713.
Informação de Abertura de Procedimento ao abrigo do nº 5 do Artº 63 da Lei nº
71/2018 de 31 de dezembro.

11.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Revisor Oficial de Contas –
35703.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Exceção da
Decisão de Contratar ao abrigo do mº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de
dezembro.

12.

Comemoração da Época Natalícia.

13.

Nomeação dos Representantes da Administração para a Comissão de
Segurança e saúde no Trabalho.
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14.

Pedido de Apoio – CETA/UP – Instituto de Ciências, Tecnologias e
Agroambiente da Universidade do Porto – Conferência TIBE 2019 – Processo nº
35689.

15.

Apreciação de Expediente Diverso

15.1. Ata nº 35 da Reunião de Acompanhamento da Exploração Sanitário da Maia.
15.2. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.

Baguim do Monte, 10 de outubro 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: 21 de outubro de 2019
HORA: 10h00 horas
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira
VOGAIS EFETIVOS:
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus
- José Fernando da Silva Moreira
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves
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VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Proposta de Cronograma para a Implementação da 2ª Fase o Porta-à-Porta e
respetivas Peças de Comunicação – Projeto Cofinanciado.
Apresentação.

3.

Concurso Público para o Fornecimento de Contentores com Identificador
Eletrónico para a Recolha Seletiva de Materiais em Eventos Públicos no âmbito
dos PAPERSU Municipais.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35503/2019.

4.

Concurso Público para a Aquisição de Apólices de Seguro.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35636/2019.
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5.

Concurso Público para a Empreitada de Requalificação de Nove Ecocentros da Área de
Influência da LIPOR.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35523/2019.

6.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Exploração da Estação de Tratamento
de Águas Residuais do Aterro Sanitário anexo à Central de valorização Energética –
Processo nº 35603.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

7.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Consultoria Estratégica ao Nível das
Tendências da Sociedade Portuguesa para 2030 – Processo nº 35744.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

8.

Ajuste Direto para o Serviços de Conceção e Dinamização da Atividade “Bosque
Encantado” Natal de 2019 no Parque Aventura/Trilho – Processo nº 35747.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do Artº 63
da Lei nº 71/2018 de 31 de dezembro.

9.

Ajuste Direto para o Serviço de Elaboração do Projeto de Sistemas Ativos de Proteção
Contra Incêndio a instalar na LIPOR – 35741.
Informação de Abertura de Procedimento ao abrigo do nº 5 do Artº 63 da Lei nº 71/2018,
de 31 de dezembro.

10.

Ofício recebido da VALORSUL.

11.

Operação Tampinhas – 14ª fase. Distribuição de Equipamentos.

12.

Exposição da World Press Photo – Processo nº 35752.

13.

205ª Situação da Exploração da LIPOR II – Faturação da Veolia Energy International –
Sucursal em Portugal.

14.

Apreciação de Expediente Diverso

14.1. Media Report LIPOR – setembro 2019.
14.2. Relatório de Acompanhamento da Exploração da LIPOR II – Ambirumo – setembro de
2019.
14.3. Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados.
Baguim do Monte, 10 de outubro de 2019
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O ADMINISTRADOR-DELEGADO
(Dr. Fernando Leite)

2019Conv26/CC
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 4 de novembro 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
69

VOGAIS SUPLENTES:
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite
ORDEM DE ASSUNTOS:
A.

Período de antes da Ordem do Dia.

B.

Ordem do Dia.

1.

Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior.

2.

Alteração ao Orçamento para o Ano de 2019.
Proposta nº 8.

3.

Concurso Público para a Prestação de Serviços de Granulação Complementar de
Composto Produzido na Central de Valorização Orgânica.
Caducidade da Adjudicação - Proposta – Processo nº 35373/2019.

4.

Concurso Público para a Prestação de Serviços de Transporte de Escórias
Produzidas na Central de Valorização Energética.
Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 35648/2019.
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5.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Aluguer Operacional de 3 Viaturas de
Classe B – Económica – Processo nº 35791.
Informação de Abertura de Procedimento.

6.

Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Aluguer de um Sistema de CCTV para a
LIPOR e Manutenção do Sistema de Intrusão da LIPOR – Processo nº 35682.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

7.

Consulta Prévia para a Empreitada de Reformulação do Espaço Exterior do Edifício
Administrativo – Processo nº 35538.
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato.

8.

Ajuste Direto para a Realização de Análises da Qualidade do Saco Plástico da
Embalagem de 70L do Produto NUTRIMAIS – Processo nº 35789.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do Artº 63
da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

9.

Ajuste Direto para a Caracterização Analítica de Águas do Aterro da Maia – Processo nº
35780.
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do Artº 63
da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro.

10.

Ajuste Direto para a Integração de Formulários e dados em Webservice – Processo nº
35786.
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.

Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Transporte, Reutilização e Deposição de
Escórias da Central de Valorização Energética em Aterro – Processo nº 35792.
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.

Aterro Sanitário da Maia.
Abate de Equipamentos Móveis.

13.

Protocolo de Cooperação com a Associação da Indústria papeleira – CELPA.

14.

Pedido de Apoio - ADICE – Associação para o Desenvolvimento da Cidade de Ermesinde
– Processo nº 35787.

15.

Apoio ao Grupo Desportivo Os Maiatos – Processo nº 35767.

16.

Apoio ao CINANIMA – Processo nº 35766.

17.

Apoio à Associação Rotary e Rotaract Club de Ermesinde – Processo nº 35768.

18.

Pedido de Apoio do Agrupamento de Escolas de S. Lourenço para o Livro “História dos
502 anos da escola Básica de São Lourenço” – Processo nº 35774.
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Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração da
Energaia – Agência de Energia do Sul da
Área Metropolitana do Porto
Prof. Doutor Joaquim Borges Gouveia
São Félix da Marinha, 23 de setembro de 2019
Ref.ª: CE2019/60
Assunto: Convocatória para reunião de Conselho de Administração da Energaia
Exmo. Senhor Professor Doutor Joaquim Borges Gouveia,
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 25 de setembro de 2019, pelas 11 horas,
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nas instalações da Agência, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1

Ponto de situação das atividades da Agência

Ponto 2

Decisão de não adjudicação da proposta de aquisição de cartão de refeição ( C009CO/2019)

Ponto 3

Decisão de adjudicação da proposta de aquisição de serviços de seguro de acidentes de
trabalho ( C007-CO/2019)

Ponto 4

Decisão de adjudicação da proposta de aquisição de serviços de alojamento e webmail (
C008- CO/2019)

Ponto 5

Contratação do novo colaborador para Energaia através da Manpower.

Ponto 6

Outros assunto.

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
Vogal do Conselho de Administração da Energaia –
Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do
Porto
Dr. Vicente Pinto
São Félix da Marinha, 22 de outubro de 2019

Ref.ª: CE2019/68
Assunto: Convocatória para reunião de Conselho de Administração da Energaia
Exmo. Senhor Dr. Vicente Pinto,
A Energaia – Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto vem pelo presente convocar V.ª
Ex.ª para reunião de Conselho de Administração a realizar no dia 25 de outubro de 2019, pelas 11 horas,
nas instalações da Agência, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1

Ponto de situação das atividades da Agência

Ponto 2

Autorização para abertura de procedimento de aquisição de cartão de refeição ( C010CO/2019)

Ponto 3

Aprovação da minuta de contrato, relativa ao procedimento de aquisição de serviços de
seguro de acidentes de trabalho ( C007-CO/2019)

Ponto 4

Aprovação da minuta de contrato, relativa ao procedimento de aquisição de serviços de
alojamento e webmail ( C008- CO/2019)

Ponto 5

Outros assunto.

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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5 | Dezembro de 2019

72

ORDENS DE TRABALHO

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, 22 de novembro de 2019

Ref.ª: CE2019/82
Assunto: Convocatória para reunião de Conselho de Administração da Energaia
Exmo. Senhor Dr. Vicente Pinto,
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A Energaia – Agência de Energia do Sul da Área Metropolitana do Porto vem pelo presente convocar V.ª
Ex.ª para reunião de Conselho de Administração a realizar no dia 28 de novembro de 2019, pelas 11 horas,
nas instalações da Agência, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto 1

Ponto de situação das atividades da Agência

Ponto 2

Decisão de adjudicação da proposta de aquisição de cartão de refeição ( C010-CO/2019)

Ponto 3

Aprovação da minuta de contrato, relativa ao procedimento de aquisição de cartão de
refeição ( C010-CO/2019)

Ponto 4

Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento 2020

Ponto 5

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

575C-2019
n. refª

2019-09-20
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 26 de setembro de 2019, às 14h30, nas instalações da AMTSM,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos disponíveis
Sistema de Tratamento de Águas Residuais (STAR)
CIAMTSM
Promoção e Divulgação da Sub-região
Bolsa de Psicólogos
Outros assuntos

Com os meus melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Diretivo
JOAQUIM JORGE
FERREIRA

Assinado de forma digital por
JOAQUIM JORGE FERREIRA
Dados: 2019.09.20 17:26:22 +01'00'

Joaquim Jorge Ferreira
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Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Espinho
Praça Dr. José Oliveira Salvador
Apartado 700
4501-901 Espinho

649C-2019
n. refª

2019-10-24
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
75

das Terras de Santa Maria, a ter lugar no dia 31 de outubro de 2019, às 15h00, nas instalações da AMTSM,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1. STAR - Sistema de Tratamento de Águas Residuais;
2. Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas;
3. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos disponíveis;
4. CIAMTSM;
5. Promoção e Divulgação da Sub-região;
6. Prestação de serviços na área de Eng.ª do Ambiente;
7. Bolsa de Psicólogos;
8. Documentos Previsionais 2020-2023
9. NORTE 2030
10. Outros assuntos

Com os meus melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Diretivo
JOAQUIM JORGE
FERREIRA

Assinado de forma digital por
JOAQUIM JORGE FERREIRA
Dados: 2019.10.24 17:19:32 +01'00'

Joaquim Jorge Ferreira
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Exmº Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Espinho
Praça Dr. José Oliveira Salvador
Apartado 700
4501-901 Espinho

686C-2019
n. refª

2019-11-21
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 28 de novembro de 2019, às 14h30, nas instalações da AMTSM,
com a seguinte ordem de trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas;
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos disponíveis;
STAR - Sistema de Tratamento de Águas Residuais;
CIAMTSM;
Promoção e Divulgação da Sub-região;
Formação
Compromissos Plurianuais
Alteração Orçamental
Outros assuntos

Com os meus melhores cumprimentos.

O Presidente do Conselho Diretivo
de forma digital por
JOAQUIM JORGE Assinado
JOAQUIM JORGE FERREIRA
Dados: 2019.11.25 11:32:24 Z
FERREIRA
Joaquim Jorge Ferreira
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SESSÃO N.º 5
DEZEMBRO 2019

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE SETEMBRO A
30 DE NOVEMBRO DE 2019

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

InformaçãoPresidente

