
N
os

 t
er

m
os

 d
a 

al
ín

ea
 e

) d
o 

A
rt

. 5
3

º d
a 

Le
i n

.º 
1

6
9

/9
9

InformaçãoPresidente

SESSÃO N.º 1
FEVEREIRO 2014

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE NOVEMBRO DE 2013 A 
31 DE JANEIRO DE 2014



ÍNDICE

INTRODUÇÃO

03

Mensagem Presidente 
da Câmara Municipal,
Pinto Moreira

03

05

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Ata N. 20/2013

Ata N. 21/2013

Ata N. 22/2013

Ata N. 23/2013

Ata N. 24/2013

Ata N. 25/2013

07

10

15

17

22

22

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

25

Comparação Previsão/Execução: 
Receita / Despesa

Endividamento Municipal 

Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

Entidades Participadas pelo Municipio

Execução das Grandes Opções do Plano

25

27

27

27

28

33

Reclamações, Recursos e Processos 
Pendentes

33

31

Participações, Reuniões,  

Representações, Presenças e 

Audiências.

31

29

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Atendimento Municipal - AME 

Biblioteca Municipal J.M.S

Piscina Municipal

Balneário Marinho

Nave Polivalente

Pavilhão Municipal N.G.

29

29

29

30

30

30

PROCESSOS JUDICIAISPRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES



03

INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

        Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 de Fevereiro de 2014

Caras e caros vogais,

Como é meu dever , quero partilhar convosco as iniciativas e os 

acontecimentos que ao concelho de Espinho dizem respeito.

Estamos no início de um novo ano, marcado por dias de intem-

périe em terra e no mar e que deixou um rasto de preocupação 

e destruição no nosso concelho e em especial na orla costeira 

de Paramos, Silvalde e Espinho.

As consequências físicas e humanas não atingiram maiores 

proporções graças à capacidade dos Serviços Municipais de 

Protecção Civil, com o inestimável trabalho e apoio do Regi-

mento de Engenharia que conseguiram adoptar em tempo 

oportuno, medidas de prevenção adequadas às previsões me-

teorológicas .

É de elementar justiça manifestar a minha gratidão aos Fun-

cionários Municipais e da A.D.C.E. bombeiros, Regimento de 

Engenharia de Espinho,  Juntas de Freguesia de Paramos, Sil-

valde e Espinho, por todo o envolvimento , disponibilidade e 

serviço de ajuda ao próximo.

A fragilidade da nossa orla costeira , que o temporal acentuou, 

justifica a urgência da empreitada para a defesa da costa e 

protecção do cordão dunar. O lançamento da primeira pedra 

desta obra tão necessária vai acontecer brevemente com a 

presença do Ministro da tutela.

Trata-se de uma obra estratégica e fundamental, a par da em-

preitada de requalificação da orla costeira em marcha, que vai 

permitir maior segurança de pessoas e bens e dotar o litoral 

do concelho de padrões de qualidade ambiental e paisagística.

A zona norte da cidade já está a ser abastecida de água 

através das novas condutas, satisfazendo uma necessidade e 

uma aspiração antiga da população ali residente.

Com esta obra, que cumpriu prazos e orçamento acordado en-

tre o empreiteiro e a Câmara, terminam as constantes rupturas 

de água que se verificaram ao longo dos anos. Falta apenas 

concluir arranjos do pavimento e dos passeios, uma situação 

que depende da melhoria do estado do tempo.

Em bom ritmo e em fase de conclusão estão os arranjos ur-

banísticos no complexo habitacional da Ponte de Anta e o 

largo e a avenida da igreja em Guetim. Estas obras suportadas 

pelo orçamento da Câmara Municipal de Espinho constituem 

um investimento na qualidade de vida da população residente 

e uma melhoria da qualidade ambiental e paisagística.
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Por último, a Câmara Municipal acaba de lançar um plano de regu-

larização de rendas sociais em atraso. O Município é credor de 430 

mil euros, verba necessária para reinvestir no Parque Habitacional.

É uma última oportunidade para moralizar a habitação social. 

O Executivo elaborou um plano que vai permitir que até 30 de 

Abril, os devedores optem por duas alternativas: liquidação inte-

gral da dívida, com perdão de juros ou pagamento em 48 prestações 

mensais, com juros incluídos no acerto de contas.

A nível cultural convido a população do concelho a participar nos 

eventos que vão decorrer nos próximos dois meses em Espinho : 

o Festival Mar-Marionetas em Março, a Semana Santa e o Mundial 

de Voleibol Escolar no próximo mês de Abril.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara

“...
manifestar a minha 
gratidão aos Funcionários 
Municipais, Bombeiros, 
Regimento de Engenharia, 
Juntas de Freguesia de  
Paramos, Silvalde e 
Espinho por todo o envolvi-
mento , disponibilidade e 
serviço de ajuda ao 
próximo...

”

A zona norte da cidade já está a 
ser abastecida de água  através 
das novas condutas, satisfa-
zendo uma necessidade e uma 
aspiração antiga da população 
ali residente.
Com esta obra que cumpriu pra-
zos e orçamento acordado entre 
o empreiteiro e a Câmara termi-
nam as constantes rupturas de 
água que se verificaram ao lon-
go dos anos.
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Mundial de Voleibol Escolar em Espinho 

O Centro Multimeios de Espinho foi palco do 
primeiro evento no âmbito do Campeonato Mun-
dial de Voleibol Escolar 2014 que se realiza no 
Concelho de Espinho e Santa Maria da Feira de 
09 e 17 de Abril.

O sorteio da prova que envolve cerca de 1000 
jovens provenientes de 31 países (Europa, Amé-
rica, Ásia e Oceânia) distribuídos por 29 equipas 
femininas e 28 masculinas,  decorreu na manhã 
do dia 10 de janeiro, com a presença do Secre-
tário de Estado do Ensino Básico e Secundário, 
João Grancho,  do Presidente da Câmara Munici-
pal de Espinho, Pinto Moreira,  do Presidente da 
Câmara Municipal Santa Maria da Feira, Emí-
dio Sousa e do Director-geral da International 
School Sport Federation.

Bispo Auxiliar do Porto continua a visita 
Pastoral

D. João Lavrador aproveitou a visita pastoral à ci-
dade e não deixou passar a oportunidade para 
deixar uma saudação de Natal aos trabalhadores e 
funcionários do Município.

Nos Paços do concelho, foi recebido pelo Presidente 
da Câmara Municipal Pinto Moreira, visitando depois 
a Biblioteca, o FACE e os armazéns municipais.

O Bispo Auxiliar do Porto deixou a todos uma men-
sagem de esperança, valorizou o serviço público de-
sempenhado por todos os trabalhadores municipais 
e fez um apelo solidário para todos quantos neste 
momento se debatem com a falta de emprego.

O Presidente da Autarquia, Pinto Moreira 
agradeceu a colaboração da Paróquia  de 
Espinho e de todos os movimentos de    
voluntariado católico que têm dado um   
inestimável contributo e colaboração no 
esforço da Câmara Municipal para  
responder às situações de fragilidade so-
cial e de carência alimentar no concelho.
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Os 17 Presidentes de Câmara que integram a área Metropolitana do Porto estiveram reunidos 
pela primeira vez este ano nos Paços do Concelho de Espinho.

Pinto Moreira, autarca anfitrião do encontro aproveitou dois pontos da ordem de trabalhos desta 
reunião ordinária para reclamar do governo mecanismos legais de excepção, que permitam su-
portar financeiramente os danos causados pelas recentes intempéries.

Visita às obras de requalificação que decorrem entre o Largo 
da Igreja de Guetim os acessos à A-41.

A empreitada contempla o arranjo de passeios, novo pavimento com betumi-
nosos, águas pluviais, sinalização horizontal e vertical, plantação de árvores 
de alinhamento e construção de rampas e acessos para moradores.

A obra estende-se ao longo de 675 metros de via, tem um prazo de execução 
de 90 dias e um custo de 140 mil euros.

Conselho Metropolitano do Porto reunido em Espinho 

Trata-se de uma obra reclamada há 
muito pelos habitantes de Guetim 
e que se estende também à requali-
ficação do largo da Igreja.
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ATA N. 20/2013
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

TREZE .

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano dois mil e 

treze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-

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

Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-

to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 

Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de 

Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sár-

ria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo fal-

tado por motivo justificado a Vereadora Leonor Cristina Costa 

Matos Lêdo da Fonseca. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presi-

dente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

Ordem do dia: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas 

as seguintes deliberações sobre os assuntos dela constantes:

Deliberação nº 288/2013

Aprovação das atas n.ºs 17/2013, 18/2013 e 19/2013

Em virtude das atas n.ºs 17/2013, 18/2013 e 19/2013, das 

reuniões ordinárias de 11 e 30 de setembro e de 16 de outubro 

de 2013, respetivamente, terem sido entregues em fotocópia 

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

tendo a Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no nº 

2 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem 

prejuízo das suas prévias aprovações sob a forma de minuta, 

para efeitos do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima 

citado, deliberado aprovar, com três votos a favor dos eleitos 

do PSD e abstenção dos Senhores Vereadores do PS as atas 

n.ºs 17/2013 e 18/2013 e aprovar, por unanimidade, a ata nº 

19/2013.

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

      Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 de Fevereiro de 2014
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Deliberação nº 289/2013

Proposta de Regimento da Câmara Municipal de Espinho

Presente a informação nº 7465/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

termos da alínea a) do artigo 39º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Regimento da Câmara Municipal, que estará em vigor até ao 

termo do presente mandato.

Deliberação nº 290/2013

Adenda aos protocolos de Cooperação entre o Município 

de Espinho e os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel 

Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira referentes ao 

ano letivo 2012/2013

Presente a informação nº 6698/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, aprovar o estabelecimento de Adendas ao Protoco-

los de Cooperação entre o Município de Espinho e os Agrupa-

mentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel 

Laranjeira, para despesas em matéria de educação – rede 

telefónica, pelo valor de €2.160 (dois mil cento e sessenta 

euros) com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 

Almeida e de €1.680 (mil seiscentos e oitenta euros) com o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

Deliberação nº 291/2013

Plano de Regularização de Dívida com Águas do Douro e 

Paiva

Presente a informação nº 7484/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesmas 

referido (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, aprovar o Plano de Regularização de Dívida com 

Águas do Douro e Paiva para o montante global de Pagamento 

em 24 prestações constantes de amortizações e juros, no valor 

de 472.100,57 €, a pagar mensalmente, com início em Outubro 

de 2013, conforme os termos estabelecidos na minuta do con-

trato de transação extrajudicial respeitante ao referido Plano 

de regularização de dívida.

Deliberação nº 292/2013

Liberação parcial de caução do programa - Acesso Wirless 

– execução da rede lan, intercomunicação e instalações 

elétricas nas escolas básicas de Espinho

Presente a informação nº 7093/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, a 

liberação de 30% (2 082,60€) dos valores retidos, associados à 

empreitada “Programa – Acesso Wirless – Execução da rede lan, 

intercomunicação e instalações elétricas nas escolas básicas 

de Espinho”, adjudicada à empresa “S. Marques, Lda.”

Deliberação nº 293/2013

Liberação parcial de caução – Reparação de infraestrutur-

as elétricas de iluminação do Campo de Cassufas

Presente a informação nº 7201/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

a liberação de 70% (459,20€) dos valores retidos, associados 

à empreitada “Reparação de infraestruturas elétricas de ilumi-

nação do Campo de Cassufas”, adjudicada à empresa “Narciso 

Carvalho e Filhos, Lda.”

Deliberação nº 294/2013

Pedido de parecer prévio para ajuste direto para pre-

stação de serviços de limpeza urbana – varredura Pre-

sente a informação nº 7302/2013, sobre o assunto em título, 

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara Municipal deliberou, por 

maioria com abstenção dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, aprovar o parecer prévio vinculativo para abertura 

de procedimento de contratação de “Prestação de Serviços de 

Limpeza Urbana - Varredura”, por ajuste direto, com a empresa 

ADCE – Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Es-

pinho, pelo valor base de €74.900,00 (setenta e quatro mil e 

novecentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 

termos e para os efeitos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 

66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013 – Lei do Orçamento 

de Estado para 2013).

Deliberação nº 295/2013

Pedido de parecer prévio para ajuste direto para 

prestação de serviços de transporte escolar para o ano 

letivo de 2013/2014

Presente a informação nº 7474/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara Municipal deliberou, por una-

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para abertura 

de procedimento de contratação de “Prestação de Serviços 

de transportes escolares para o ano letivo 2013/2014”, por 

ajuste direto, com a empresa UTC – União de Transportes dos 

Carvalhos, pelo valor base de € 23.584,91 (vinte e três mil, 

quinhentos e oitenta e quatro euros e noventa e um cêntimos), 
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acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e para os 

efeitos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 

de dezembro (LOE 2013 – Lei do Orçamento de Estado para 

2013). Mais tomou conhecimento a Câmara que o valor em 

causa, repartido por dois anos económicos, consta dos Docu-

mentos Previsionais para 2013.

Deliberação nº 296/2013: Pedido de parecer prévio para 

ajuste direto para prestação de serviços de transporte es-

colar para o ano letivo de 2013/2014

Presente a informação nº 7479/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara Municipal deliberou, por una-

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para abertura 

de procedimento de contratação de “Prestação de Serviços de 

transportes escolares para o ano letivo 2013/2014”, por ajuste 

direto, com a empresa Auto Viação Feirense, Lda., pelo valor 

base de €471,70 (quatrocentos e setenta e um euros e se-

tenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos 

termos e para os efeitos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 

66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013 – Lei do Orçamento 

de Estado para 2013). Mais tomou conhecimento a Câmara que 

o valor em causa, repartido por dois anos económicos, consta 

dos Documentos Previsionais para 2013.

Deliberação nº 297/2013

Festa em honra de Nossa Sra. dos Altos Céus e São Ma-

mede – Arruada de Bombos

Presente a informação nº 7480/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como o documento na mesma 

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

e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Comissão de 

Festas em Honra de Nª. Sª. dos Altos Céus e S. Mamede para 

que o Grupo de Bombos daquela Comissão pudesse circular nas 

principais ruas da Cidade (passeios, esplanada da Beira Mar e 

Alameda 8) para divulgação da festa e realização de peditório, 

no dia 12 de outubro de 2013, entre as 09h30 e as 17h30.

Deliberação nº 298/2013

Subsídio à Comissão de Festas de Nossa Sra. dos Altos 

Céus e S. Mamede

Presente a informação nº 6835/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio no valor de 

5,000.00 € (cinco mil euros) à Comissão de Festas de Nossa 

Sra. dos Altos Céus e S. Mamede.

Deliberação nº 299/2013

Realização de “Cãominhada”

Presente a informação nº 7482/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar o pedido da Associação dos Amigos dos Animais de 

Espinho Bobby & Companhia para realização de uma “cãominha-

da” no dia 27 de outubro de 2013, com início às 14h00 horas, 

de acordo com o percurso indicado no requerimento datado de 

30/09/2013.

Deliberação nº 300/2013

Peditório Nacional a favor do Doente Oncológico

Presente a informação nº 7523/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a realização do peditório nacional a favor do doente 

oncológico nos dias 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novembro, pro-

movido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Deliberação nº 301/2013

Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Vistoria de Salu-

bridade

Presente a informação nº 7090/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como o processo OP-VSA 3/2013 

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

por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de taxas, nos 

termos do artigo 10º do Regulamento Municipal de Urbani-

zação, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas – RMUE-

TOU – requerido por Joaquim Domingues Braga, na qualidade 

de arrendatário da fração r/c norte, lugar do Rameiro, freguesia 

de Guetim.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:

Resumo diário de Tesouraria

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Te-

souraria do dia 21 de outubro de 2013 que apresentava os 

seguintes saldos: 

Dotações Orçamentais 

(inclui o saldo da Gerência de 2012 no valor de dezassete mil 

seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos) cento 

e onze mil quinhentos e catorze euros e noventa e sete cên-

timos. 

Dotações não Orçamentais

Novecentos mil duzentos e setenta e seis euros e noventa e 
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sete cêntimos. 

Documentos 

Trinta e um mil trezentos e trinta e nove euros e noventa e 

três cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 21 

de outubro do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de cinquenta e dois milhões seiscentos e sessenta mil 

trezentos e oitenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos,  

tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 

de trinta e três milhões e quarenta e dois mil oitocentos e no-

venta e sete euros e noventa e oito cêntimos.

Listagem de contratos celebrados de 21 de setembro a 15 

de outubro ao abrigo do parecer prévio genérico – 2013

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de 

prestação de serviços celebrados de 21 de setembro a 15 de 

outubro ao abrigo do parecer genérico favorável aprovado pela 

Câmara em 11 de janeiro de 2013.

Secretariado Diocesano da Educação Cristã do Porto – 

Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento da carta do Secretariado Di-

ocesano da Educação Cristã do Porto a agradecer toda a dis-

ponibilidade e apoio dado à realização da “Abertura do Ano 

Catequético” da Diocese do Porto que se realizou no dia 28 de 

setembro de 2013 na Nave Desportiva em Espinho.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas.

Período de Intervenção do Público

Sem intervenções.

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.

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

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

sente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câ-

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa 

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, 

que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal.

A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 21/2013
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE OITO DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E TREZE .

Aos oito dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, nesta 

cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reu-

niu-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, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fon-

seca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, 

Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira 

Bernardes dos Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presi-

dente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

Ordem do dia: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas 

as seguintes deliberações sobre os assuntos dela constantes:

Deliberação nº 302/2013

Aprovação da ata nº 20/2013 de 25 de Outubro

Em virtude da ata nº 20/2013 da reunião ordinária de 25 de 

outubro ter sido entregue em fotocópia a todos os seus 

elementos prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câmara 

Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua 

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

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

aprovação, por unanimidade.

Deliberação nº 303/2013

Requerimento de Clube de Ténis de Espinho de 

11/06/2013 (reg. n.º 3148); Denúncia de Protocolo 

celebrado em 16/11/2011 sobre o Complexo de Ténis de 

Espinho

Presente a informação nº 7690/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

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

mento que o Clube de Ténis de Espinho manifestou não con-

tinuar interessado em colaborar com o Município de Espinho 

e a APAM no âmbito da gestão e exploração que, por esta, é 

feita do Complexo de Ténis, não pretendendo o CTE participar 

no âmbito daquele Protocolo. Tendo a Câmara deliberado, por 

unanimidade, realizar um averbamento da presente tomada de 

conhecimento ao referido Protocolo, para que do mesmo passe 

a constar em anexo a posição manifestada pelo CTE.



11

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

      Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 de Fevereiro de 2014

Deliberação nº 304/2013

Designação dos representantes do Município de Espinho 

na Assembleia Intermunicipal da LIPOR – Serviço Intermu-

nicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto

Presente a informação nº 7818/2013, sobre o assunto em tí-

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

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

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

nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 11.º dos 

Estatutos da LIPOR, deliberou por unanimidade, designar (nos 

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

12 de setembro) o Sr. Presidente da Câmara Joaquim José Pinto 

Moreira, o Sr. Vice-Presidente da Câmara António Vicente de 

Amorim Alves Pinto e o Sr. Vereador Quirino Manuel Mesquita 

de Jesus para integrarem a Assembleia Intermunicipal da LI-

POR, no quadriénio 2013/2017.

Deliberação nº 305/2013

Nomeação dos Representantes do Município na ENER-

GAIA - Agência Municipal de Energia de Gaia

 Presente a informação nº 7882/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

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

to e deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea b) do 

artigo 7.º dos estatutos da ENERGAIA e no uso da competência 

prevista na alínea oo) nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, e por força da tomada de posse do Órgão 

Executivo do Município de Espinho, eleito para o quadriénio de 

2013/2017, aprovar a proposta do Sr. Presidente da Câmara 

para manter as nomeações do Sr. Vereador Quirino Mesquita de 

Jesus e do Sr. Vice-Presidente António Vicente Amorim Alves 

Pinto, como representantes do Município de Espinho na Assem-

bleia Geral e no Conselho de Administração da ENERGAIA - 

Agência Municipal de Energia de Gaia, respetivamente. 

Deliberação nº 306/2013

Designação dos representantes do Município nos con-

selhos gerais dos Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel 

Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira

Presente a informação nº 7888/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou conheci-

mento e deliberou, por maioria com abstenção dos senhores 

Vereadores do PS, nos termos e para os efeitos do previsto 

no artigos 12.º/2 e 14.º/4 do Decreto-Lei n.º 75/2012, de 22 

de abril (alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 137/2012, 

de 2 de julho) designar como representantes do Município de 

Espinho no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Ma-

nuel Laranjeira, o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Espinho, com competências delegadas no pelouro da educação, 

Dr. António Vicente de Amorim Alves Pinto, a Chefe da Divisão 

de Educação e Juventude, Dr.ª Susana Manuel Loureiro Teixeira, 

e o secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, Dr. Pedro Jorge 

Faustino Gonçalves Sousa; e no Conselho Geral do Agrupamen-

to de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida o Sr. Vice-Presiden-

te da Câmara Municipal de Espinho, com competências delega-

das no pelouro da educação, Dr. António Vicente de Amorim 

Alves Pinto, a Chefe da Divisão de Educação e Juventude, Dr.ª 

Susana Manuel Loureiro Teixeira e o secretário do Gabinete de 

Apoio à Vereação, Dr. Pedro Jorge Faustino Gonçalves Sousa. 

Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na 

Câmara Municipal de Espinho abstêm-se na designação dos 

representantes do Município aos Conselhos Gerais dos Agru-

pamentos de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e Dr. Manuel Gomes 

de Almeida, uma vez que a atual maioria PPD/PSD optou por 

não dialogar com a oposição e desta forma, conseguir alargar 

o leque de escolhas para representantes do Município de Es-

pinho. Em detrimento da abrangência preferiu designar alguém 

que foi nomeado para um gabinete, o que abre um precedente 

sem antecedentes primários.”

Deliberação nº 307/2013

Definição das taxas de IMI 2013 para efeitos de liq-

uidação e cobrança em 2014

Presente a informação nº 7875/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A câmara deliberou, por maio-

ria, com os votos contra dos senhores Vereadores do PS, propor 

à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do do 

artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para cum-

primento da alínea d) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, a 

aplicação das seguintes taxas relativas ao IMI 2013, a liquidar 

e cobrar em 2014, para todas as freguesias do Município: a) 

0,8% para os prédios rústicos; b) 0,8% para os prédios urbanos; 

c) 0,5% para os prédios urbanos avaliados. 

Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câ-

mara Municipal de Espinho votaram contra as taxas de IMI a 

cobrar em 2014, o lançamento da Derrama para 2014 e a par-

ticipação variável no IRS 2014, embora sabendo que o número 

2 do artigo 6º da Lei 43/2012 - Programa de Apoio à Economia 

Local – não permite ao município ter outras taxas que não as 

máximas, entendemos que a situação que nos levou ao em-

préstimo com o Estado português foi consequência dos dese-

quilíbrios estruturais financeiros que o atual executivo provo-

cou nas contas de gerência dos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Desde que este executivo PPD/PSD está na governação do 

município, Novembro de 2009, existiu sempre uma trajectória 



12

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

      Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 de Fevereiro de 2014

de endividamento a curto prazo crescente, que contribuiu para 

o desequilíbrio estrutural financeiro detetado, logo após o 

primeiro relatório de contas da maioria PPD/PSD. Esta espiral 

negativa onera os contribuintes e a competitividade do próprio 

município de Espinho.” 

Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“O Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata vota-

ram a favor da presente proposta. É de referir que o Partido 

Socialista (PS) quando governou a Câmara municipal entre os 

anos de 1993 e 2009, ou seja, 16 anos em tempos de bonança, 

sempre aplicou as taxas máximas para todos os impostos mu-

nicipais como sejam o IMI, o IRS e a Derrama do IRC. Temos de 

salientar, que, nessa altura, as receitas relacionadas com estes 

impostos cresciam significativamente todos os anos, pelo que 

teria sido possível, mantendo o valor total de receita, reduzir 

os respectivos impostos. O resultado de uma ineficiência na 

gestão das funções da autarquia provocou uma situação de de-

sequilíbrio financeiro anual quando a receita parou de crescer. 

Este desequilíbrio gerou dívida que foi sendo empurrada para 

anos seguintes, até que, em 2010, este executivo registou 

essa dívida numa política de transparência e seriedade. Ainda 

recentemente, no exercício de 2012, o município registou uma 

dívida enorme originária de um protocolo assinado em 1995 

pela autarquia e o Ministério da Educação. Como é referido na 

informação técnica que sustenta a deliberação desta câmara, 

a aprovação das taxas máximas decorre de uma obrigação le-

gal, decorrente do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) 

aprovado em sede de Assembleia Municipal. Razão pela qual 

não resta alternativa ao executivo municipal que não seja apli-

car as taxas aí previstas.”

Deliberação nº 308/2013

Lançamento de Derrama para efeitos de liquidação e co-

brança em 2014

Presente a informação nº 7876/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal deliberou, 

por maioria com os votos contra dos senhores vereadores do 

PS, solicitar autorização à Assembleia Municipal, nos termos 

da alínea d) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º da mesma 

Lei, para lançamento de derrama sobre o lucro tributável su-

jeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas (IRC), no limite máximo de 1,5%. 

Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câ-

mara Municipal de Espinho votaram contra as taxas de IMI a 

cobrar em 2014, o lançamento da Derrama para 2014 e a par-

ticipação variável no IRS 2014, embora sabendo que o número 

2 do artigo 6º da Lei 43/2012 - Programa de Apoio à Economia 

Local – não permite ao município ter outras taxas que não as 

máximas, entendemos que a situação que nos levou ao em-

préstimo com o Estado português foi consequência dos dese-

quilíbrios estruturais financeiros que o atual executivo provo-

cou nas contas de gerência dos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Desde que este executivo PPD/PSD está na governação do 

município, Novembro de 2009, existiu sempre uma trajectória 

de endividamento a curto prazo crescente, que contribuiu para 

o desequilíbrio estrutural financeiro detetado, logo após o 

primeiro relatório de contas da maioria PPD/PSD. Esta espiral 

negativa onera os contribuintes e a competitividade do próprio 

município de Espinho.”

Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“O Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata vota-

ram a favor da presente proposta. É de referir que o Partido 

Socialista (PS) quando governou a Câmara municipal entre os 

anos de 1993 e 2009, ou seja, 16 anos em tempos de bonança, 

sempre aplicou as taxas máximas para todos os impostos mu-

nicipais como sejam o IMI, o IRS e a Derrama do IRC. Temos de 

salientar, que, nessa altura, as receitas relacionadas com estes 

impostos cresciam significativamente todos os anos, pelo que 

teria sido possível, mantendo o valor total de receita, reduzir 

os respectivos impostos. O resultado de uma ineficiência na 

gestão das funções da autarquia provocou uma situação de de-

sequilíbrio financeiro anual quando a receita parou de crescer. 

Este desequilíbrio gerou dívida que foi sendo empurrada para 

anos seguintes, até que, em 2010, este executivo registou 

essa dívida numa política de transparência e seriedade. Ainda 

recentemente, no exercício de 2012, o município registou uma 

dívida enorme originária de um protocolo assinado em 1995 

pela autarquia e o Ministério da Educação. Como é referido na 

informação técnica que sustenta a deliberação desta câmara, 

a aprovação das taxas máximas decorre de uma obrigação le-

gal, decorrente do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) 

aprovado em sede de Assembleia Municipal. Razão pela qual 

não resta alternativa ao executivo municipal que não seja apli-

car as taxas aí previstas.”

Deliberação nº 309/2013

Participação Variável no IRS 2014

Presente a informação nº 7877/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal deliberou 

por maioria, com os votos contra dos senhores Vereadores do 

PS, propor à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc), nº 

1 do do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, nos 

termos da alínea c) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, deliberar 

a participação variável no imposto sobre o rendimento das pes-

soas singulares (IRS) à taxa máxima de 5%, nos termos do nº 1 

do artigo 20º da Lei das Finanças Locais.
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Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câ-

mara Municipal de Espinho votaram contra as taxas de IMI a 

cobrar em 2014, o lançamento da Derrama para 2014 e a par-

ticipação variável no IRS 2014, embora sabendo que o número 

2 do artigo 6º da Lei 43/2012 - Programa de Apoio à Economia 

Local – não permite ao município ter outras taxas que não as 

máximas, entendemos que a situação que nos levou ao em-

préstimo com o Estado português foi consequência dos dese-

quilíbrios estruturais financeiros que o atual executivo provo-

cou nas contas de gerência dos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Desde que este executivo PPD/PSD está na governação do 

município, Novembro de 2009, existiu sempre uma trajectória 

de endividamento a curto prazo crescente, que contribuiu para 

o desequilíbrio estrutural financeiro detetado, logo após o 

primeiro relatório de contas da maioria PPD/PSD. Esta espiral 

negativa onera os contribuintes e a competitividade do próprio 

município de Espinho.” 

Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“O Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata vota-

ram a favor da presente proposta. É de referir que o Partido 

Socialista (PS) quando governou a Câmara municipal entre os 

anos de 1993 e 2009, ou seja, 16 anos em tempos de bonança, 

sempre aplicou as taxas máximas para todos os impostos mu-

nicipais como sejam o IMI, o IRS e a Derrama do IRC. Temos de 

salientar, que, nessa altura, as receitas relacionadas com estes 

impostos cresciam significativamente todos os anos, pelo que 

teria sido possível, mantendo o valor total de receita, reduzir 

os respectivos impostos. O resultado de uma ineficiência na 

gestão das funções da autarquia provocou uma situação de de-

sequilíbrio financeiro anual quando a receita parou de crescer. 

Este desequilíbrio gerou dívida que foi sendo empurrada para 

anos seguintes, até que, em 2010, este executivo registou 

essa dívida numa política de transparência e seriedade. Ainda 

recentemente, no exercício de 2012, o município registou uma 

dívida enorme originária de um protocolo assinado em 1995 

pela autarquia e o Ministério da Educação. Como é referido na 

informação técnica que sustenta a deliberação desta câmara, 

a aprovação das taxas máximas decorre de uma obrigação le-

gal, decorrente do Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) 

aprovado em sede de Assembleia Municipal. Razão pela qual 

não resta alternativa ao executivo municipal que não seja apli-

car as taxas aí previstas.”

Deliberação nº 310/2013

Pedido de revisão de preço mensal devido pela concessão 

da ocupação de uma loja comercial como talho

Presente a informação nº 7240/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

reduzir o valor do preço mensal em 100,00€ (cem euros), pelo 

período de 24 meses, da loja comercial propriedade do Municí-

pio de Espinho, sita no nº 1580, rés-do-chão, da Avenida S. João 

de Deus, na freguesia de Silvalde do concelho de Espinho, con-

cessionada a Carlos da Silva Dias.

Deliberação nº 311/2013

Preçários da loja interativa do Turismo – Peças de arte-

sanato

Presente a informação nº 7857/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a tabela de preço das peças de artesanato para venda 

na Loja Interativa do Turismo de Espinho.

Deliberação nº 312/2013

Aprovação da realização do concurso de marionetas e 

outras formas de animar - Mar-Marionetas e respetivo 

programa e regras de participação

Presente a informação nº 7838/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

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

mento e deliberou, por unanimidade, realizar o “Concurso de 

Marionetas e Outras Formas de Animar” e para efeitos da sua 

implementação aprovar o respetivo “Programa e Regras de 

Participação”, nos termos do proposto pelos serviços, ao abrigo 

das competências previstas nas alíneas k) (parte final) e u) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 

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

da Lei n.º 75/2013. 

Deliberação nº 313/2013

Atribuição de subsídio à Comissão de Festas de São Mar-

tinho de Anta

Presente a informação nº 7801/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a atribuição de subsídio no valor de 1,500.00 € (mil e 

quinhentos euros) à Comissão de Festas de São Martinho de 

Anta.

Deliberação nº 314/2013

Pedido de Autorização para realização das Festas S. Mar-

tinho de Anta

Presente a informação nº 7859/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e de-
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liberou, por unanimidade, autorizar a realização da festa em 

honra de S. Martinho de Anta, nos dias 11, 15, 16 e 17 de no-

vembro no Souto da Vila de Anta (união das freguesias de Anta 

Guetim) conforme solicitado pela respetiva comissão de festas.

Deliberação nº 315/2013

Escuteiros - Lobitos do Agrupamento 274 Espinho – An-

gariação de fundos

Presente a informação nº 7873/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

liberou por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 

da Câmara que autorizou o pedido dos Escuteiros - Lobitos do 

Agrupamento 274 Espinho para venda de velas / círios nos 

dias 2 e 3 de Novembro, na rua 20 à porta do cemitério de 

Espinho, para efeitos de angariação de fundos.

Deliberação nº 316/2013

Aprovação da Conta Final - Reparação da Rua Solverde e 

Envolventes

Presente a informação nº 7659/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a conta final, referente à empreitada 

“Reparação da rua Solverde e envolventes”, adjudicada à em-

presa “Esmorizgeste – Imobiliária, Lda.

Deliberação nº 317/2013

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 

Silva

Presente a informação nº 7806/2013, sobre o assunto em tí-

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

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

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

deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

Resumo Diário de Tesouraria

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria 

do dia 04 de novembro de 2013 que apresentava os seguintes 

saldos: 

Dotações Orçamentais

(inclui o saldo da Gerência de 2012 no valor de dezassete 

mil seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos) 

trezentos e quarenta e seis mil trezentos e sessenta e um eu-

ros e vinte cêntimos. 

Dotações Não Orçamentais

oitocentos e oitenta e seis mil duzentos e setenta e nove euros 

e vinte e seis cêntimos 

Documentos

trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 04 de 

Novembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de cinquenta e dois milhões trezentos e noventa e sete 

mil e vinte e um euros e sessenta cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de trinta e 

três milhões quinhentos e vinte e oito mil e setenta e sete eu-

ros e noventa e um cêntimos. 

Relatório de avaliação do projeto “Combate o desperdício! 

Reutiliza os manuais escolares”

A Câmara tomou conhecimento do relatório de avaliação do 

projeto “Combate o desperdício! Reutiliza os manuais esco-

lares”.

Associação dos Antigos Alunos das Escolas da Feira e da 

Tourada – Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento do ofício da Associação dos 

Antigos Alunos das Escolas da Feira e da Tourada a agradecer 

o valioso contributo da Câmara Municipal para o sucesso da or-

ganização do XXVIII Jantar de Confraternização da Associação.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas.

Reuniões de Câmara

A Câmara deliberou, por unanimidade, antecipar a reunião de 

Câmara do dia 22 de novembro de 2013 para o dia 18 de no-

vembro, sendo a mesma pública.

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.

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

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

sente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câ-

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa 

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, 

que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal.

A Secretária da Câmara Municipal.
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ATA N. 22/2013
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZOITO DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E TREZE .

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano dois mil e treze, 

nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Munici-

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

Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-

to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 

Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos 

Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-

bosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel 

Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o Sen-

hor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e 

Financeira.

Ordem do dia: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas 

as seguintes deliberações sobre os assuntos dela constantes:

Deliberação nº 318/2013

Documentos Previsionais para o ano 2014

Presente a informação nº 8191/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos do PSD e três 

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, os Documentos Previsio-

nais para o ano 2014 – opções do plano e proposta de orça-

mento – e após a sua submissão à DGAL, para apreciação téc-

nica, conforme previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 10º da Lei 

nº 43/2012 de 28 de Agosto. Os senhores Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram 

contra os documentos previsionais para o ano de 2014 por 

considerarem o seguinte: 1- A componente de investimento 

vertida no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) que deveria 

apontar uma estratégia futura, apenas reflete o passado e o 

atraso na conclusão das obras. Estas que até são financiadas 

pelo QREN e pelo Plano de Obras, não existindo um esforço 

direto dos Espinhenses continuam sem uma data de conclusão 

prevista, ultrapassando o prazo previsto em largos meses; 2 – 

Os projetos que deveriam apontar a estratégia de investimento 

do município não estão plasmados no PPI ou no Plano de Ativi-

dades (PA), revelam a inexistência de um projeto consolidado 

de desenvolvimento para o município de Espinho; 3 – Recorre-

se a receitas extraordinárias que nunca se concretizaram no 

passado e que são de difícil execução no futuro próximo. Desta 

vez, muda-se o conteúdo das vendas / concessões somente 

para colmatar um compromisso assumido com o Estado. Na nos-

sa ótica, a expetativa gerada à volta deste tipo de receita tem-

se revelado ao longo dos anos inconsequente e serve somente 

para cumprir o previsto pelo Programa de Apoio à Economia 

Local (PAEL), que previa receitas extraordinárias de 3 Milhões 

de Euros, que até à data não se concretizou; 4 – Aumento ex-

cessivo dos tarifários da Água, Saneamento e Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), tendo o escalão até 5 m3 aumentado 15,69%, 

não refletindo o aumento de um ano económico, mas de dois, 

uma vez que o atual executivo em ano eleitoral, 2013, não re-

fletiu o aumento verificado por todos os sistemas intermunici-

pais, Águas do Douro e Paiva, SIMRia e LIPOR, para o de 2013, 

sendo que a expetativa de incremento da receita ser de 6,41%, 

cerca de 325 mil euros; 5 – Ao longo do mandato 2009 – 2013 

a dívida dos consumidores para com a Câmara Municipal de Es-

pinho (CME) nos seus mais diversos setores, (Habitação Social, 

Mercados e Feiras e Água, Saneamento e Resíduos Sólidos), 

aumentou mais de 60% e pretende-se arrecadar de uma só vez 

ao longo do próximo ano económico receitas de 1,6 Milhões de 

euros, o que não nos parece que venha a suceder; 6 – O cum-

primento do PAEL é feito à custa do esforço dos contribuintes, 

uma vez que é do lado da receita que se tenta equilibrar o or-

çamento, com aumentos de taxas, tarifas e preços e através do 

recurso às receitas extraordinárias; 7 – Não existem medidas 

do lado da despesa que nos permitam deixar de recorrer às 

receitas extraordinárias para “maquilhar” o equilíbrio orçamen-

tal; 8 – O aumento da receita do principal Imposto arrecadado, 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), ao longo dos últimos 3 

anos, demonstra que a consolidação orçamental não tem sido 

devidamente refletido no lado da despesa, nomeadamente, na 

sua despesa primária e nos consumos intermédios, sendo que 

as despesas correntes correspondem a 56,45% do orçamento, 

demonstrando a excessiva dependência das receitas externas 

ao município, 51,2%; 9 – Não inclusão no tarifário para a água, 

saneamento e RSU de uma tarifa social, não cumprindo o es-

tipulado nos pontos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (Introdução), da alínea 

d) e e) do ponto 2.3 (Princípios Gerais), nos números 1 e 2 do 

ponto 3.1.3 (Tarifários Especiais) na Recomendação 1/2009 

da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. A 

falta de uma tarifa social revela por parte da maioria PPD/PSD 

falta de equidade e sensibilidade social, violando os princípios 

da defesa dos interesses dos utilizadores e da acessibilidade 

económica, viabilizando apenas os Princípios da recuperação 

dos custos, da utilização sustentável dos recursos hídricos e 

da autonomia das entidades titulares; 10 – Nas transferências 

para as freguesias, na sua componente de investimento, não 

se percebe a discrepância de valores entre a freguesia de Anta 

e Guetim (a maior territorialmente e em termos demográficos) 

e as restantes, sendo visível que o tratamento de privilégio à 
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freguesia de Espinho é inadequado, uma vez que a limpeza e 

as pequenas obras são executadas pela CME.”

Deliberação nº 319/2013

Autorização de cedência de instalações, em regime de co-

modato, para funcionamento de Estabelecimento de En-

sino Universitário nas áreas da Engenharia Aeronáutica e 

Engenharia Naval

Presente a informação nº 8213/2013, sobre o assunto em títu-

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

grante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou por maioria, com 

quatro votos a favor dos eleitos do PSD e três votos contra dos 

senhores vereadores do PS, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 3.º do Protocolo celebrado em 13/07/2012 com a As-

sociação Universitária de Espinho, acima melhor referenciado, 

aprovar e deliberar apresentar à Assembleia Municipal de Es-

pinho pedido de autorização para celebrar contrato de como-

dato com a Associação Universitária de Espinho, para cedência 

àquela entidade, no dito regime e por 30 anos, instalações no 

Fórum de Arte e Cultura de Espinho, do edifício onde anterior-

mente funcionou a Lota de Espinho na Rua 41 e da Ex-Escola 

da Marinha 2 de Silvalde, necessárias à implementação do es-

tabelecimento de ensino universitário (melhor identificadas 

em plantas anexas à presente proposta), nos seguintes termos 

e condições: a) O Município cede à Associação Universitária de 

Espinho, em regime de comodato, a utilização das instalações 

atrás indicadas e melhor identificadas em plantas anexas, pelo 

período de trinta anos. b) O comodato em questão é feito a 

título oneroso, ficando a Associação Universitária de Espinho 

obrigada ao pagamento de uma comparticipação financeira no 

valor anual de 15.000,00€ (quinze mil euros). c) O Município 

de Espinho concede à Associação Universitária de Espinho um 

período de carência de oito anos, durante os quais fica esta 

dispensada de prestar o pagamento da comparticipação finan-

ceira anual que lhe é devida pelo comodato; justificando-se 

este período de carência para permitir à Associação suportar 

os custos de amortização do investimento que realizará com a insta-

lação do estabelecimento de ensino superior universitário. d) 

A cedência em definitivo destas instalações à Associação Uni-

versitária de Espinho é feita sob a condição de a Associação 

obter o licenciamento do estabelecimento de ensino superior 

universitário e dos respetivos cursos, fixando-se um período 

transitório para o efeito, com a duração de 12 meses, com pos-

sibilidade de uma única renovação por igual período, após o 

qual se o processo de licenciamento não se encontrar concluído 

caducará a presente autorização do Município e será rescindido 

o protocolo celebrado em 13/07/2012. e) Para efeitos da ex-

ecução de comodato em questão, a Associação Universitária de 

Espinho suportará os custos de funcionamento das instalações 

cedidas nomeadamente a conservação e manutenção das in-

stalações, seguros (recheios, acidentes pessoais e responsabi-

lidade civil), consumos energéticos, consumos de água, sanea-

mento e análogos. No que respeita ao Fórum de Arte e Cultura 

de Espinho, as partes repartem os custos em função proporção 

da utilização das instalações. Os Senhores Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram 

contra a autorização de cedência de instalações em regime de 

comodato, por considerarem o seguinte: 1- Parece-nos exces-

sivo estarmos a protocolar uma colaboração com uma entidade 

desconhecida e que abusivamente refere a sua sede social no 

Fórum de Arte e Cultura (FACE), e que não nos parece ser a 

entidade com o prestígio pretendido para a criação e consoli-

dação de um Pólo Universitário em Espinho; 2 – Sempre fomos 

defensores da implantação no município de Espinho de um 

Pólo Universitário em Espinho, mas parece-nos que devemos 

ter muita reserva quando perante um promotor desconhecido, 

se queira dar em regime de comodato por 30 anos, instalações 

no valor de dezenas de milhões de euros; 3 – Parece-nos que 

o município pretende com esta colaboração, apenas deixar de 

ter os custos associados aos equipamentos da antiga lota de 

Espinho, do FACE e da antiga EB1 – Marinha 2 e que o objetivo 

primordial é meramente secundário; 4 – O alargamento das in-

stalações pretendido vem 17 meses após a assinatura do Pro-

tocolo de Colaboração entre o município de Espinho e a Asso-

ciação Universitária de Espinho e revela a pouca consistência 

do projeto, assim como, o facto desta entidade ter sido criada 2 

meses antes da assinatura do referido documento; 5 – Parece-

nos extemporâneo que o município tenha uma colaboração 

com uma entidade que não tem reunidas as condições para 

ter os referidos cursos superiores, apesar do protocolo referir 

que os cursos tinham como objetivo iniciar no ano letivo de 

2012/2013; 6 – A existência no Protocolo de Colaboração da 

autorização de uma Cessão de Posição Contratual por parte 

do município, revela-nos a inconsistência e o caráter comercial 

deste projeto com o promotor, parceiros e um corpo docente 

publicamente desconhecidos.”

Deliberação nº 320/2013

Autorização de despesas nos termos da declaração de 

suprimento de informação de cabimento no orçamento 

de 2013

Presente a informação nº 8165/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata. Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal para a 

abertura de procedimentos relativos a despesas cujo encargo 

orçamental será repartido em mais de um ano económico ou 

em ano que não seja o da sua realização, nos termos do art.º 

22, do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, sem prejuízo da 

emissão da declaração de suprimento de informação de cabi-



17

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

      Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1 de Fevereiro de 2014

mento.

Deliberação nº 321/2013

 Liberação total de caução – Redes de drenagem de águas 

pluviais - Requalificação da Beira-Mar

 Presente a informação nº 7946/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

a liberação total dos valores retidos, associados à empreitada 

“Redes de drenagem de águas pluviais – Requalificação da Bei-

ra-Mar”, adjudicada à empresa “Irmãos Cavaco, S.A.”.

Deliberação nº 322/2013

Pedido de isenção de taxa de vistoria de salubridade

Presente a informação nº 7843/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como o processo na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o pedido formulado por Maria da Conceição Oliveira 

Dias Baptista para isenção da taxa de vistoria de salubridade, 

nos termos do art.º 10.º do RMUE-TOU.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

Resumo Diário de Tesouraria

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria 

do dia 11 de novembro de 2013 que apresentava os seguintes 

saldos: 

Dotações Orçamentais

(inclui o saldo da Gerência de 2012 no valor de dezassete 

mil seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos) 

trezentos e oitenta mil duzentos e doze euros e sessenta e 

nove cêntimos. 

Dotações não Orçamentais

Oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e doze euros e ses-

senta e três cêntimos. 

Documentos

Trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 11 de 

Novembro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 

valor de cinquenta e um milhões novecentos e trinta e nove mil 

e sessenta e cinto euros e oitenta e dois cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de trinta e 

três milhões setecentos e cinquenta e três mil e cinquenta e 

dois euros e sessenta e um cêntimos.

Listagem de contratos celebrados de 16 de outubro a 11 

de novembro ao abrigo do parecer prévio genérico – 2013

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de prestação 

de serviços celebrados de 16 de outubro a 11 de novembro ao 

abrigo do parecer genérico favorável aprovado pela câmara em 

16 de outubro de 2013.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

 O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas.

Período de Intervenção do Público

Sem intervenções.

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.

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

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

sente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câ-

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa 

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, 

que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 23/2013
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E TREZE .

Aos seis dias do mês de dezembro do ano dois mil e treze, 

nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Munici-

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

Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-

to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 

Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos 

Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-

bosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel 

Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o 

Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e 
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Financeira.

Ordem do dia: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas 

as seguintes deliberações sobre os assuntos dela constantes:

Deliberação nº 323/2013

Aprovação das atas n.ºs 21/2013 e 22/2013 de 8 e 18 de 

novembro

Em virtude das atas n.ºs 21/2013 e 22/2013 das reuniões or-

dinárias de 08 e 18 de novembro, respetivamente, terem sido 

entregues em fotocópia a todos os seus elementos prescindiu-

se da leitura das mesmas, tendo a Câmara Municipal, em cum-

primento do disposto no nº 2 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, e sem prejuízo das suas prévias aprovações 

sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos nºs 3 e 

4 do artigo acima citado, deliberado as suas aprovações, por 

unanimidade.

Deliberação nº 324/2013

Contratação de empréstimo curto prazo para o ano de 

2014

Presente a informação nº 8675/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata. Votação: A Câmara deliberou, por unanimi-

dade, propor a adjudicação ao Banco Santander Totta, S.A., pe-

las condições apresentadas na sua Proposta e, nos termos da 

alínea ccc), do n.º 1, do Artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, apresentar esta mesma proposta à Assembleia Mu-

nicipal para que, nos termos da alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º 

conjugado com o n.º 4 do mesmo artigo, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a Assembleia autorize a contratação do em-

préstimo em análise, juntando para o efeito, e para uma análise 

detalhada do procedimento, todos os documentos tidos como 

necessários e convenientes.

Deliberação nº 325/2013

Pedido de parecer prévio – Aquisição de serviços – Parque 

de Campismo de Espinho – Reparação de cancela au-

tomática

Presente a informação nº 8627/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para abertura 

de procedimento por ajuste direto simplificado, à empresa 

Equiportas – equipamentos e portas automáticas, Lda., para a 

aquisição de serviços de “reparação da cancela automática do 

parque de campismo municipal de Espinho”, pelo valor base de 

325,00 € (trezentos e vinte e cinco euros), acrescido do Iva à 

taxa legal em vigor, nos termos e para os efeitos previstos no 

artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013 – 

Lei do Orçamento de Estado para 2013).

Deliberação nº 326/2013

Pedido de parecer prévio – Aquisição de serviços – Piscina 

Municipal de Espinho – Instalação de válvula de 3 vias e 

de controlador de temperatura

Presente a informação nº 8621/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para abertura 

de procedimento por ajuste direto simplificado, à empresa 

Pinto e Cruz – Serviços de Manutenção S.A., para a aquisição 

de serviços de “Instalação da válvula de 3 vias e controlador de 

temperatura nos radiadores dos balneários da Piscina Munici-

pal de Espinho”, pelo valor base de 1.353,80 € (mil trezentos e 

cinquenta e três euros e oitenta cêntimos), acrescido do Iva à 

taxa legal em vigor, nos termos e para os efeitos previstos no 

artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro (LOE 2013 – 

Lei do Orçamento de Estado para 2013).

Deliberação nº 327/2013

Pedido de Parecer Prévio para Formação Ação-Qualifi-

cação dos Profissionais da Administração Pública Local

Presente a informação nº 8429/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

liberou por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo 

para a aquisição de serviços de “Qualificação dos Profissionais 

da Administração Pública Local”, por ajuste direto à empresa 

Fundação CEFA – Fundação para os Estudos e Formação Au-

tárquica, pelo valor de EUR 34.392,75 (Trinta e quatro mil 

trezentos e noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos) 

isento de Iva, ao abrigo do n.º 11, do Art.º 9º do Código do Im-

posto Sobre o Valor Acrescentado (CIVA) e nos termos do pre-

visto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 

de 2012 (LOE 2013 – Lei do Orçamento de Estado).

Deliberação nº 328/2013

Pedido de parecer prévio para ajuste direto para pre-

stação de serviços de reparação de várias instalações se-

mafóricas

Presente a informação nº 8517/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal de-

liberou, por unanimidade, ratificar o parecer prévio vinculativo 

para a abertura do procedimento de contratação de “Prestação 

de Serviços de reparação de várias instalações semafóricas”, 

por ajuste direto à firma EYSSA-TESIS – Tecnologia de Sistemas 

Eletrónicas, S.A., pelo valor base de €3.000,00 (três mil euros), 
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acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e para os 

efeitos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 

de Dezembro (LOE 2013 – Lei do Orçamento de Estado para 

2013).

Deliberação nº 329/2013

Pedido de ratificação do parecer prévio para aquisição 

do serviço de apoio técnico especializado na área de Pro-

gramação e Web-Design da página do Município de Es-

pinho

Presente a informação nº 8468/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o parecer prévio para a aquisição do serviço de apoio 

técnico especializado na área de Programação e Web-Design 

da página do Município, por ajuste direto simplificado, à empre-

sa Searasoft – Desenvolvimento de Software, Lda., no valor de 

2.422,00€ (dois mil quatrocentos e vinte e dois euros) acresci-

do do IVA à taxa legal em vigor, nos termos e para os efeitos 

previstos no artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro 

(LOE 2013 – Lei do Orçamento de Estado para 2013).

Deliberação nº 330/2013

Protocolos de cooperação entre o Município de Espinho e 

os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almei-

da e Dr. Manuel Laranjeira referentes ao ano letivo de 

2013/2014

Presente a informação nº 8702/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

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

to e deliberou, por unanimidade, aprovar o estabelecimento de 

“Protocolos de Cooperação entre o Município de Espinho e os 

Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. 

Manuel Laranjeira”, para despesas diversas em matéria de edu-

cação, pelo valor de € 29.594,66 (vinte e nove mil quinhentos 

e noventa e quatro euros e sessenta e seis cêntimos) com o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e de 

€29.964,04 (vinte e nove mil e novecentos e sessenta e qua-

tro euros e quatro cêntimos) com o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Laranjeira.

Deliberação nº 331/2013

Adenda ao “Acordo de colaboração entre o Município de 

Espinho e a Academia de Música de Espinho para apoio 

ao programa de atividades de enriquecimento curricular 

através da atividade de domínio artístico - música, aos 

alunos do 1.º CEB no ano letivo de 2013/2014”

Presente a informação nº 8703/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, aprovar a Adenda ao “Acordo de Colaboração entre 

o Município de Espinho e a Academia de Música de Espinho, 

para apoio ao programa de atividades de enriquecimento cur-

ricular através da atividade no domínio artístico – música, aos 

alunos do primeiro ciclo do ensino básico durante o ano letivo 

2013/2014”, reforçando o valor em €3.750 (três mil setecen-

tos e cinquenta euros).

Deliberação nº 332/2013

Atividades de Enriquecimento Curricular 2012/2013 - 

Lúdico-expressivas (cinema de animação) – Indemnização

Presente a informação nº 8704/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, aprovar a atribuição de indemnização a Tânia Ma-

nuela da Rocha Duarte, no âmbito do “Acordo de Colaboração 

entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de Desen-

volvimento do Concelho de Espinho, para apoio ao programa 

de atividades de enriquecimento curricular através do ensino 

de atividades lúdico-expressivas aos alunos do primeiro ciclo 

do ensino básico durante o ano letivo 2012/2013”, pelo valor 

de €644,70 (seiscentos e quarenta e quatro euros e setenta 

cêntimos).

Deliberação nº 333/2013

Pedido de suspensão de pagamento dos valores devidos 

pela exploração da cafetaria da Piscina Municipal

Presente a informação nº 8497/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, aprovar a isenção do pagamento dos valores devidos 

pela exploração da cafetaria da Piscina Municipal durante os 

meses de julho e agosto de 2013 e a cobrança de 50% do valor 

da mensalidade do mês de setembro de 2013, tendo em conta 

os motivos alegados pelo requerente, bem como a proposta 

apresentada pela Divisão de Desporto.

Deliberação nº 334/2013

Eleição do melhor atleta e atleta revelação do ano despor-

tivo 2012/2013

Presente a informação nº 8617/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

ficou, por unanimidade, a ata da reunião de 24 de outubro de 

2013 para eleição do melhor atleta e atleta revelação do ano 

desportivo 2012/2013.
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Deliberação nº 335/2013

Introdução da Tarifa Social no Tarifário de Água, Sanea-

mento e Resíduos Sólidos Urbanos proposto para ano 

2014

Presente a informação nº 8494/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como a proposta apresentada pe-

los Senhores Vereadores do Partido Socialista para Introdução 

da Tarifa Social no Tarifário de Água, Saneamento e Resíduos 

Sólidos Urbanos proposto para ano 2014, que a seguir se 

transcreve: “Os sinais da crise financeira que assolou o mundo 

têm-se vindo a intensificar no nosso país, sendo que em Espinho 

estão bem visíveis nos níveis inaceitáveis do desemprego e no 

número crescente de pessoas a viver abaixo do limiar da po-

breza e entendemos que a intervenção da autarquia deve ser 

mais cuidada e próxima dos seus concidadãos. Apesar desta 

triste realidade, a proposta que deixamos para a introdução 

do tarifário social no município de Espinho é fundamentada 

e recomendada pela Entidade Reguladora dos Serviços de 

Água e Resíduos (ERSAR) e deveria ter sido devidamente for-

malizado no tarifário da água, saneamento e resíduos sólidos 

urbanos desde o ano económico de 2010. Os Vereadores do 

Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho propõem 

a alteração do tarifário proposta e vertido nos documentos 

previsionais para o ano económico de 2014, nos seguintes 

termos e evocando a Recomendação 1/2009 da ERSAR: 1 - 

Recomenda-se a disponibilização de um tarifário social aos 

serviços do sistema de água, saneamento e resíduos sólidos 

aos utilizadores finais domésticos de menor rendimento. Trata-

se de introduzir no sistema do município de Espinho do critério 

de equidade que este não tem e não prevê; 2 – Princípio da defesa 

dos interesses dos utilizadores, em que os tarifários devem 

assegurar uma correta proteção do utilizador final, evitando 

possíveis abusos de posição dominante por parte do municí-

pio de Espinho; 3 -Princípio da acessibilidade económica, em 

que os tarifários devem atender à capacidade financeira dos 

utilizadores finais, na medida necessária a garantir o acesso 

tendencialmente universal aos serviços de águas e resíduos; 

4 - Segundo a recomendação 1/2009 da ERSAR, “as tarifas de 

abastecimento, saneamento e gestão de resíduos devem ser 

reduzidas quanto a utilizadores finais domésticos cujo agrega-

do familiar possua rendimento bruto englobável para efeitos de 

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) que 

não ultrapasse determinado valor, a fixar pela entidade titular, 

o qual não deve exceder o dobro do valor anual da retribuição 

mínima mensal garantida”. 5 – Assim, propomos que a tarifa 

social abranja os agregados familiares com rendimentos brutos 

englobáveis para efeitos de IRS com valores até ao dobro da 

retribuição mínima garantida mensal; 6 – A tarifa social para o 

município de Espinho deve contemplar as seguintes exceções, 

na estrutura financeira do tarifário proposto para 2014: 6.1 – 

Isenção da tarifa fixa da Água; 6.2 - Isenção da tarifa fixa dos 

Resíduos Sólidos Urbanos; 6.3 - Aplicação ao consumo total do 

utilizador das tarifas do 1º escalão até ao limite mensal de 10 

m3 no serviço da Água; 7 – Os utilizadores que pretendam ade-

rir à tarifa social devem fazer prova, através da entrega de uma 

cópia da declaração ou nota de liquidação do IRS ou de outro 

meio que seja considerado idóneo pelo município de Espinho; 

8 – A aplicação do tarifário social deve ter a periodicidade de 3 

anos, findo o qual deve ser renovada a prova referida no núme-

ro anterior e o município de Espinho deve notificar os utiliza-

dores com antecedência mínima de 30 dias; 9 – O município de 

Espinho deve implementar procedimentos simples de adesão 

por parte dos utilizadores finais elegíveis. 10 – O município de 

Espinho deve proceder a uma ampla divulgação da existência 

desta tarifa social, através dos meios mais adequados, desig-

nadamente através da fatura da água, saneamento e resíduos 

sólidos, e-mail, site institucional da Câmara Municipal de Espinho 

(www.cmespinho.pt) e imprensa local, regional e nacional.” Vo-

tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unan-

imidade, concordar com a alteração apresentada pelos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista ao ponto 5 da proposta aci-

ma referida, que passa a ter a seguinte redação: “5 - Assim, 

propomos que a tarifa social abranja os agregados familiares 

com rendimentos brutos englobáveis para efeitos de IRS com 

valores até à retribuição mínima garantida mensal.” A Câmara 

tomou ainda conhecimento que os Vereadores do Partido So-

cialista, no seguimento da informação técnica apresentada pe-

los serviços municipais sobre este assunto, retiram a proposta 

apresentada e, em alternativa, propõem que os serviços mu-

nicipais competentes elaborem um estudo prévio de forma a 

calcular o impacto da medida no tarifário.”

Deliberação nº 336/2013

Duração da época balnear 2014

 Presente a informação nº 8665/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

liberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresen-

tada pela Agência Portuguesa do Ambiente para que a época 

balnear de 2014 decorra de 15 de Junho a 15 de Setembro.

Deliberação nº 337/2013

Indemnização de acidente na via pública – Maria de Fáti-

ma Rodrigues da Silva

Presente a informação nº 8592/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

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

to e deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das 
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despesas no valor de 151,94 € decorrentes dos danos físicos 

causados à Sra. D. Maria de Fátima Rodrigues da Silva e provo-

cados pela queda da mesma em passeio danificado na rua 33 

com a rua 38.

Deliberação nº 338/2013

Proposta de revogação da “Normas Sobre o Aprovei-

tamento dos Vãos dos Telhados para Habitações Inde-

pendentes” aprovadas pela Assembleia Municipal de Es-

pinho em 21/04/1980

Presente a informação nº 8698/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como o documento na mesma 

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

e deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal 

de Espinho que, ao abrigo das disposições conjugadas dos arti-

gos 138.º e 142.º/1 do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), delibere revogar as “Normas Sobre o Aproveitamento 

dos Vãos dos Telhados para Habitações Independentes”, apro-

vadas em sua reunião de 21 de abril de 1980, em virtude da 

sua falta de enquadramento legal no presente – face ao regime 

jurídico do Decreto-Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio - 

e da invalidade superveniente que daí decorre.

Deliberação nº 339/2013

Iluminações de Natal 2013 - Consumo de Energia Elétrica

Presente a informação nº 8761/2013, sobre o assunto em tí-

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

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

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

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, através do qual o município se 

compromete a assumir os encargos resultantes do consumo de 

energia elétrica nas ruas 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

23, 25, 27, 29, 31, 33, 62 e Avenidas 8 e 24, no período de 

24 de novembro 2013 a 07 de janeiro de 2014 para apoio às 

ornamentações de Natal do comércio tradicional.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

Resumo Diário de Tesouraria

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria 

do dia 29 de novembro de 2013 que apresentava os seguintes 

saldos: 

Dotações Orçamentais

(inclui o saldo da Gerência de 2012 no valor de dezassete mil 

seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos) cento 

e sete mil trezentos e onze euros e quarenta cêntimos. 

Dotações não Orçamentais – novecentos e três mil oitocen-

tos e noventa e seis euros e noventa e três cêntimos 

Documentos

Trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 29 de 

Novembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de cinquenta e dois milhões quinhentos e sessenta e dois 

mil seiscentos e seis euros e oitenta e um cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de trinta e 

seis milhões e noventa e sete mil seiscentos e dezassete euros 

e sessenta e três cêntimos.

Tomada de conhecimento pelos membros do órgão execu-

tivo do Relatório n.º 1655/2013 da Inspeção-Geral de Fi-

nanças: 

A Câmara tomou conhecimento, em cumprimento do disposto 

na alínea o) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, tendo sido entregue uma cópia do Relatório 

n.º 1655/2013 da Inspeção-Geral de Finanças (Processo n.º 

2012/185/B1/664) a cada um dos membros do órgão execu-

tivo.

Listagem de contratos celebrados de 12 de novembro a 

29 de novembro ao abrigo do Parecer Prévio Genérico – 

2013

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de pre-

stação de serviços celebrados de 12 de novembro a 29 de no-

vembro ao abrigo do parecer genérico favorável aprovado pela 

câmara em 16 de outubro de 2013.

Campanha “Contra o Cancro Todos Contam” – Agradeci-

mento

 A Câmara tomou conhecimento do oficio do Presidente da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro a agradecer a colaboração da Câ-

mara na divulgação do peditório nacional nos espaços públicos 

da sua área de intervenção.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas.

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.

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

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

sente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câ-

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa 

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, 

que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 
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A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 24/2013
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TREZE DE DEZEMBRO 
DE DOIS MIL E TREZE .

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

nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se em reunião extraordinária a mesma Câmara sob a 

Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-

to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 

Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos 

Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-

bosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel 

Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o Sen-

hor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e 

Financeira, tendo-se entrado de imediato na Ordem de Trabal-

hos a que se refere o Edital nº 56/2013, de 11 de dezembro.

Deliberação nº 340/2013

Cessão de Posição Contratual das Empreitadas “Praça do 

Mar”; “Valorização do Litoral” e “Centro Escolar de Silval-

de”

Presente a informação nº 9056/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

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

mento e deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos 

eleitos do PSD e 3 votos contra dos vereadores do PS, no 

âmbito dos Contratos de Empreitada de “CONCEÇÃO E CON-

STRUÇÃO REFERENTE À EMPREITADA DE VALORIZAÇÃO 

DA MARGINAL SUL E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MAR”, de 

“CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO REFERENTE À EMPREITADA DE 

VALORIZAÇÃO DO LITORAL” e de “ELABORAÇÃO DOS PROJE-

TOS DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADES E DA EMPREITADA DE 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SILVALDE”, celebrados 

entre o Município de Espinho e a empresa “BRITALAR - SOCIE-

DADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.”, respetivamente em 9/05/2012 

e 26/06/2012, autorizar - ao abrigo do previsto no Caderno de 

Encargos dos respetivos procedimentos contratuais, conjugado 

com o n.º 1 do artigo 319.º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), e da alínea a) do n.º 2 do artigo 318.º do CCP, nos ter-

mos dos nºs 2 e 3 do artigo 319.º e do artigo 320.º do CCP - a 

realização da cessão da posição contratual do adjudicatário re-

querida pela “BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.”, 

para a Sociedade Comercial “CARLOS JOSÉ FERNANDES & Cª, 

LDA.”, com sede na Rua do Cruzeiro, n.º 180, Moledo, concelho 

de Caminha, por considerar o executivo municipal que não se 

aplicam os limites previstos no artigo 317.º no caso em apreço, 

e entender por outro lado não existir fundado receio que a 

cessão da posição contratual envolva um aumento de risco 

de incumprimento das obrigações emergentes dos contratos; 

tendo o potencial cessionário demonstrado que se encontra 

habilitado e reúne as capacidades técnica e financeira, nos ter-

mos previstos nos artigos 318.º e 319.º do CCP. Os Senhores 

Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de 

Espinho votaram contra a Cessão da Posição Contratual para as 

Empreitadas de “Praça do Mar”, “Valorização do Litoral” e “Cen-

tro Escolar de Silvalde” por considerarem que os documentos 

apresentados pela cessante não garantem o preenchimento 

por parte do potencial cessionário dos requisitos de capacidade 

técnica e financeira para cumprir as obrigações emergentes 

dos contratos das empreitadas e das regras da concorrência.”

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.

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

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

sente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câ-

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa 

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, 

que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal 

ATA N. 25/2013
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E TREZE.

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e 

treze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-

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

a Presidência do Senhor Vice-Presidente da Câmara, António 

Vicente de Amorim Alves Pinto, com a presença dos Senhores 

Vereadores, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos 

Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Ber-

nardes dos Santos Neto, tendo faltado, por motivo justificado, 
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o Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira. 

Sendo 16.00 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta 

a reunião secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 

de Gestão Administrativa e Financeira.

Ordem do dia: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas 

as seguintes deliberações sobre os assuntos dela constantes:

Deliberação nº 341/2013

Aprovação das Atas nºs 23/2013 e 24/2013

Em virtude das atas n.ºs 23/2013 e 24/2013 das reuniões de 

06 e 13 de dezembro 2013, respetivamente, terem sido en-

tregues em fotocópia a todos os seus elementos prescindiu-se 

da leitura das mesmas, tendo a Câmara Municipal, em cumpri-

mento do disposto no nº 2 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, e sem prejuízo das suas prévias aprovações 

sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos nºs 3 e 

4 do artigo acima citado, deliberado as suas aprovações, por 

unanimidade.

Deliberação nº 342/2013

Tabela de Preços para o ano de 2014

Presente a informação nº 9109/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou aprovar as atu-

alizações da Tabela de Preços para os equipamentos culturais, 

desportivos e recreativos do Município, para o ano de 2014, 

nos termos da alínea e), do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, com três votos a favor dos eleitos do PSD e 

três votos contra dos senhores vereadores do PS e o voto de 

qualidade a favor do senhor Vice-Presidente da Câmara, que 

presidiu à reunião. Os senhores vereadores do PS apresenta-

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

Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram contra a 

tabela de preços para 2014, por considerarem que o decrésci-

mo evidente da receita média das famílias Espinhenses, o 

aumento do custo de vida e o desemprego elevadíssimo, não 

são compatíveis com este inaceitável aumento de preços dos 

serviços municipais. Após um ano de ato eleitoral municipal em 

que estes preços se mantiveram inalterados, não se percebe 

esta falta de critério e evidencia claramente a pouca consciên-

cia social da atual maioria PPD/PSD perante as enormes dificul-

dades que os Espinhenses passam.”

Deliberação nº 343/2013

Programa de Oferta de Manuais Escolares para os Alunos 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 2013/2014 

– reforço de verba

Presente a informação nº 9270/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como o documento na mesma 

referido. Votação: A Câmara deliberou por unanimidade, apro-

var o reforço de verba do Programa de Oferta dos Manuais Es-

colares para os Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, para o ano 

letivo 2013/2014.

Deliberação nº 344/2013

Montante em divida ao Município relativo a água, sanea-

mento e resíduos sólidos urbanos

Presente a informação nº 9353/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata. Votação: A Câmara deliberou, por una-

nimidade, autorizar o perdão dos juros de mora, no caso de re-

alização de pagamento voluntário de dívidas ao Município pela 

prestação do serviço de água, saneamento e resíduos sólidos 

urbanos, até 30/06/2014. Mais deliberou a Câmara Municipal 

autorizar que o pagamento voluntário seja feito da seguinte 

forma: dividas até 199,99€: entrada inicial de 20% e pagamen-

to do restante valor em quatro prestações mensais sequenci-

ais; de 200€ a 499,99€: entrada inicial de 20% e pagamento 

do restante valor em oito prestações mensais sequenciais; 

de 500€ a 999,99€: entrada inicial de 20% e pagamento do 

restante valor em doze prestações mensais sequenciais, acima 

de 1000€: entrada inicial de 20% e pagamento do restante 

valor em quinze prestações mensais sequenciais.

Deliberação nº 345/2013

Pedido de redução de 50% no pagamento dos valores 

devidos pela exploração da cafetaria da Piscina Municipal 

referentes a dezembro de 2012

Presente a informação nº 8933/2013, sobre o assunto em títu-

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

grante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a redução de 50% do valor devido pela exploração da 

cafetaria da Piscina Municipal, no mês de dezembro de 2012, 

tendo em conta os motivos alegados pelo requerente, bem 

como a proposta apresentada pela Divisão de Desporto.

Deliberação nº 346/2013

Normas de funcionamento da Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva para vigorar em 2014

Presente a informação nº 9158/2013, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tendo presente o 

exposto na informação acima referida e a proposta de projeto 

de normas de funcionamento em causa, com a qual concordou, 

deliberou, por unanimidade, ao abrigo da competência previs-

ta no artigo 41.º do “Regulamento da Biblioteca Municipal de 

Espinho «Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva»” (publi-

cado em Diário da República, 2.ª série, n.º 94 de 15 de maio 
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de 2012), aprovar as “Normas de Funcionamento da Biblioteca 

Municipal José Marmelo e Silva para vigorar em 2014”.

Deliberação nº 347/2013

Realização da iniciativa “Janeiras” em espaços públicos 

Presente a informação nº 9368/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara que au-

torizou a Cerciespinho a realizar a iniciativa “Janeiras” em es-

paços públicos de Espinho, tais como, na feira semanal, feira da 

revenda, Ruas 19 e 23, durantes os meses de dezembro 2013 

e janeiro 2014.

Deliberação nº 348/2013

Procissão em Guetim - Corte/Condicionamento de trânsito

Presente a informação nº 9183/2013, sobre o assunto em tí-

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

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

liberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presi-

dente da Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Santo Estêvão de Guetim para o cor-

te / condicionamento ao trânsito em algumas ruas da freguesia 

de Guetim para realização da procissão em honra da Imaculada 

Conceição de Nossa Senhora no dia 08 de dezembro 2013.

ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

Resumo Diário de Tesouraria:

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria 

do dia 20 de dezembro de 2013 que apresentava os seguintes 

saldos: 

Dotaçções Orçamentais

(inclui o saldo da Gerência de 2012 no valor de dezassete mil 

seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos) um 

milhão duzentos e sessenta e três mil seiscentos e cinquenta 

e quatro euros e oitenta e oito cêntimos. 

Dotações Não Orçamentais

Novecentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e dois euros 

e sessenta e três cêntimos. 

Documentos

Trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 20 de 

Dezembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no 

valor de cinquenta e dois milhões quinhentos e dezanove mil 

trezentos e noventa e seis euros e dezassete cêntimos,  ten-

do sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de 

trinta e sete milhões quatrocentos e onze mil novecentos e 

noventa e oito euros e quarenta e cinco cêntimos.

Relatório das visitas à exposição “Tapeçarias Ferreira de 

Sá” – Museu Municipal de Espinho

A câmara tomou conhecimento do relatório das visitas à ex-

posição “Tapeçarias Ferreira de Sá” – Museu Municipal de Es-

pinho.

Associação Académica de Espinho – Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento do ofício da Associação Aca-

démica de Espinho a agradecer a colocação do piso betuminoso 

no acesso exterior ao Pavilhão Arq.º Jerónimo Reis.

Liga dos Amigos do Hospital de Espinho – Voto de Agra-

decimento

A Câmara tomou conhecimento do ofício do Presidente da Di-

reção da Liga dos Amigos do Hospital de Espinho a informar 

que na Assembleia Geral daquela Instituição foi aprovado, por 

unanimidade, um voto de agradecimento à Câmara pela colabo-

ração prestada na realização do concerto comemorativo do XX 

aniversário daquela instituição.

Campanha do Banco Alimentar – Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento do ofício do Presidente da 

Direção do Banco Alimentar Contra a Fome a agradecer a co-

laboração da Câmara pela cedência do transporte durante a 

campanha do Banco Alimentar que decorreu nos dias 30 de 

novembro e 1 de dezembro 2013.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara de di-

versas diligências que efetuou no âmbito das competências 

que lhe estão confiadas.

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.

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

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente 

da Câmara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Adminis-

trativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gon-

çalves, que a subscreveu. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal  
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE JANEIRO DE 2014

Receita Orçamento Execução % Despesa Orçamento Execução %

Receitas Correntes 24.743.300 1.611.941 6,51% Despesas Correntes 22.468.130 1.350.128 6,01%

Receitas de Capital 15.057.060 964.257 6,40% Despesas de Capital 17.332.230 728.424 4,20%

Total 39.800.360 2.576.197 6,47% Total 39.800.360 2.078.551 5,22%

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Janeiro de 2014 é apresentada no quadro seguinte, o qual 
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classifi-
cação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos – 
despesa – conforme definido na contabilidade pública.
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 816.705 793.556 907.992 905.352

Impostos Directos 98.592 98.592 285.177 285.177
Impostos Indirectos 125.972 125.938 124.894 124.867
Taxas, Multas e Outras Penalidades 167.401 168.073 162.860 162.566
Rendimentos de Propriedade 0 0 4 4
Venda de Bens e Serviços Correntes 419.429 396.129 328.065 325.746
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 5.310 4.824 6.991 6.991

Alheia 690.211 604.219 1.677.986 1.670.845
Passivos Financeiros 0 0 950.000 950.000
Fundos Municipais 454.415 454.415 414.464 414.464
Outras Transferências 235.796 149.804 313.522 306.381

Total da Receita 1.506.916 1.397.775 2.585.978 2.576.197

RECEITA Jan-13 Jan-14

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 1.220.721 790.308 872.066 1.261.547

Pessoal 805.343 665.046 658.751 669.834
Aquisição de Bens e Serviços 410.312 121.007 164.409 526.437
Outras Despesas Correntes 5.066 4.256 48.906 65.275

Serviço da Dívida 15.068 5.412 69.506 19.639
Juros e Outros Encargos 5.601 5.412 10.828 10.172
Passivos Financeiros 9.467 0 58.677 9.467

Investimento Global 255.901 139.668 134.728 718.956
Aquisição de Bens de Capital 237.043 139.668 50.880 580.132
Transferências de Capital 18.858 0 83.848 138.824

Restantes Despesas 149.452 97.262 79.785 78.409
Transferências Correntes 149.452 97.262 79.785 78.409

Total da Despesa 1.641.142 1.032.650 1.156.084 2.078.551

DESPESA Jan-13 Jan-14

Própria
35%

Alheia
65%

Receita Cobrada 2014

61%

1%

34%

4%

Despesa Paga 2014
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Restantes Despesas
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DÍVIDA Jan-13 jan-14 (*)
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 25.831.284 32.752.657

1. Empréstimos 10.168.409 15.769.182
2. Outros Credores 15.662.874 16.983.475

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 17.017.967 7.584.912
1. Empréstimos 0 950.000
2. Fornecedores e Credores 16.802.156 6.367.654

2.1. Fornecedores c/c 7.563.568 3.532.498
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 15.463 42.224
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 6.360.842 1.305.090
2.4. Estado e outros entes públicos 0 6.824
2.5. Administração Autárquica 0 0
2.6. Outros Credores 2.862.282 1.481.018

3. Operações de tesouraria 215.811 267.258
3.1. Estado e outros entes públicos 94.183 110.799
3.2. Clientes e utentes com caução 63.224 62.295
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 0 0
3.4. Outros Credores 58.403 94.164

4. Adiantamentos por conta de vendas 0 0
Total da Dívida 42.849.251 40.337.569

(*) Dados Provisórios
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Dez-11 Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 (*) Jan-14 (*)

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

DENOMINAÇÃO SOCIAL CAPITAL SOCIAL PARTICIPAÇÃO %
GRUPO AUTÁRQUICO 78.068.566 1.894.844 2,43%

EMPRESAS PARTICIPADAS 46.187.775 675.765 1,46%
ÁGUAS DOURO E PAIVA 20.902.500 299.350 1,43%
PORTGÁS 7.909.150 14.236 0,18%
PRIMUS 663.900 499 0,08%
SIMRIA 16.712.225 361.680 2,16%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 31.880.791 1.219.078 3,82%
LIPOR 27.174.832 1.078.841 3,97%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 4.705.959 140.238 2,98%
ANMP n.a. n.a. n.a.

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 150.000 7.200 4,80%
ENERGAIA 150.000 7.200 4,80%

TOTAL 78.218.566 1.902.044 2,43%
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Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 3.271.973 460.747 14,08%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3.226.973 460.747 14,28%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.226.973 460.747 14,28%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 45.000 0 0,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 45.000 0 0,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 16.366.935 414.781 2,53%
EDUCAÇÃO 8.723.034 239.641 2,75%

ENSINO NÃO SUPERIOR 7.246.079 220.262 3,04%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.476.954 19.378 1,31%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 281.059 2.599 0,92%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 281.059 2.599 0,92%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 7.011.658 163.200 2,33%
HABITAÇÃO 940 0 0,00%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2.198.345 81.056 3,69%
SANEAMENTO 1.760.041 60 0,00%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.294.490 9.733 0,75%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.134.268 61.728 5,44%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 623.574 10.623 1,70%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 351.185 9.341 2,66%
CULTURA 211.957 157 0,07%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 139.229 9.185 6,60%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 804.590 0 0,00%

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.219.593 60.167 1,43%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 804.590 0 0,00%
INDÚSTRIA E ENERGIA 1.763.760 38.848 2,20%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 919.620 308 0,03%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 919.620 308 0,03%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 460.637 3.857 0,84%
MERCADOS E FEIRAS 14.965 0 0,00%
TURISMO 445.672 3.857 0,87%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 270.987 17.155 6,33%
4 OUTRAS FUNÇÕES 357.040 706 0,20%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 180.570 0 0,00%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 176.470 706 0,40%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2014 - Janeiro

Total Geral 24.215.541 936.400 3,87%
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5868

4138
4900

434

278

323

Nov-13 Dez-13 Jan-14

Balneário Marinho de Espinho
N. utilizadores Piscina N. utilizadores Balneoterapia

94%

6%

Balneário Marinho de Espinho
Piscina Balneoterapia

67%
8%

11%

14%

Atendimento Municipal - AME

Nov-13 Dez-13 Jan-14

Pavilhão Municipal N.G.
Nº de Horas de Utilização

A.A.Espinho

Novasemente G.D.

P.S.P.

S.C.E. - Boccia

Manuel Lopes

125 122

255
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- Jantar de Natal da Associação Desportiva de Esmojães, no 

Restaurante Seara;

- Torneio de Natal do Viet Vo Dao, na Escola Secundária 

Gomes de Almeida;

- 51º Aniversário do Rio Largo, no Restaurante Conde Real;

- 39º Aniversário da APPAM, no Complexo de Ténis de Es-

pinho;

- Jantar do Vitor Sá, no Casarão Emigrante;

- Projeto Idiotas – João Paulo na Maratona, no cinema do 

Casino Solverde;

- Concerto de Natal da Banda de Música da Cidade de Es-

pinho, que decorreu no Multimeios;

- Semanário “Conhecimentos Estratégicos de Gestão Munici-

pal, em Coimbra;

- I Fórum de Auditoria Interna das Autarquias, que decorreu 

em Loures;

- I Torneio Futsal For. V. da Cidade, com entrega de prémios, 

na Nave Polivalente de Espinho; 

- Jantar Natal dos funcionários organizado pelo CCD, no Cen-

tro Luso Venezolano;

-  Inauguração Courts – APPAM, no Complexo de Ténis de 

Espinho;

PRESENÇAS

- Seminário “O Novo Paradigma do Processo Civil”, que decor-

reu no Centro Multimeios;

- Conferência “ A Política de Defesa Nacional “, no Porto;

- Inauguração das Iluminações de Natal, nas Ruas da Cidades, 

em Espinho;

- Inauguração da Exposição Coletiva de Natal, na Galeria 

3.14, em Espinho;

- 27º Aniversário das Velhas Guardas dos Bombeiros da 

Cidade de Espinho, no Restaurante do Rio Largo;

- Grande Concerto de Natal do Grupo Solverde, que decorreu 

no Salão Atlântico do Casino Solverde;

- Desfile de Moda do Grupo Evida, realizado no Centro Multi-

meios; 

- Dia do Bombeiro do Distrito de Aveiro, realizado em Aveiro;

- Magusto organizado pela Associação de Moradores da 

Idanha, na sede; 

- 30º Aniversário Associação Futebol Popular Concelho 

Espinho, na Junta Freguesia de Espinho;

- Inauguração do Mural no Bairro da Ponte de Anta;

- Almoço Convívio Natal dos Diabéticos, no Restaurante 

Cristal;

- Apresentação do Livro “85 anos – servir Espinhenses”, na 

biblioteca Municipal de Espinho;

- Gala Anual da Associação Atletismo de Aveiro, que decorreu 

no Centro de Congressos de Aveiro;

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Almoço do Centro de Convívio da Junta Freguesia de Es-

pinho, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico;

- Visita Pastoral ao Campo de Cassufas no Pavilhão Despor-

tivo Napoleão Guerra;

- Festa de Natal da Escola Espinho, realizada no Pavilhão 

Desportivo Napoleão Guerra;

- Jantar de Natal do Grupo Solverde, no Casino de Espinho;

- Baile de Natal dos Idosos, realizado no Pavilhão Desportivo 

Napoleão Guerra;

- Festa de Natal CCD, na Nave Polivalente de Espinho;

- Ceia Solidária, na Piscina Solário Atlântico; 

- Inauguração do Mural, no Bairro da Ponte Anta;

- Almoço de Convívio de Natal dos Diabéticos, no Restau-

rante Cristal;

- Apresentação do Livro “85 anos – servir Espinhenses”, na 

Biblioteca Municipal José Marmelo Silva;

- 7º Concerto de Natal da Banda de Música de Silvalde, que 

decorreu na Igreja de Silvalde;

- Volver-Espinho Cidade Encantada, realizado na Rua 19;

- Missa Dominical, com a participação do Bispo, na Igreja 

Matriz de Espinho;

- Concerto de Natal do Coro dos Amigos da Música, na Igreja 

Matriz;

- Concerto de Natal da Banda União Musical Paramense, 

realizado no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho;

- Encontro de Janeiras, realizado no Auditório da Junta de 

Freguesia de Espinho;

- Tomada de posse dos Corpos Sociais da Federação de Fol-

clore, na sede da Federação de Folclore;

- Concerto de Reis da Tuna Musical de Anta, que decorreu no 

Auditório da Junta de Freguesia de Espinho;

- Aniversário da Banda de Paramos;

- Almoço Festivo do 27º Aniversário do Rotary Club, realizado 

no Hotel Praiagolfe;

- Encontro de Janeireiros, em Paramos;

- 76º Aniversário da Académica de Espinho, no Pavilhão 

Arquiteto Jerónimo Reis;

- Festas de Santo Tirso realizada em Paramos;

- Jantar “Portugal melhor destino”, realizado no Palácio da 

Bolsa;

- Palestra “Infância e Adolescência”, no Auditório da Junta de 

Freguesia de Espinho;

- Concerto de homenagem a Graça Lopes, no Centro Multi-

meios;

- Reunião Secretariado Regional da UMP, na Misericórdia de 

Espinho;

REPRESENTAÇÕES

- Seminário “Sistema de Gestão e Informação Ambiental dos 

Espaços Classificados do Concelho de Matosinhos”;

- Espetáculo Solidário “Patinhas sem lar”, na Junta de Fregue-

sia de Espinho;

- Caminhada Solidária;

-  Chegada do pai Natal na Cidade Encantada, nas ruas da 

cidade;

-  Jornada “Diferenciar para Qualificar”, realizado na universi-

dade católica do Porto;

- Cerimónia de Entrega de Diplomas DELF e SELF, que decor-

reu na Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira;

- Adormecer com letras realizado na Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva;

- Hastear da Bandeira que decorreu na sede do Rio Largo;

- Tertúlia de Lançamento “Silêncios”, na padaria AIPAL;

-  Festa Natal EB1/JI Guetim” no Salão Paroquial; 

-  Jantar PROBUS, no Hotel Praia Golfe;

- Festa Natal ESPE, no Centro Multimeios;

- III Festival Tunas, no Centro Multimeios;

- Festa de Natal da Tuna de Anta; 

- Festa Natal Ass. Pais EB1 Escola Monte, em Paramos;

- Jantar da Universidade Sénior, no Hotel Praia Golfe;

-  Exposição Coração do Porto, na Reitoria Universitária do 

Porto;

- Missa e Solene e Romagem ao Cemitério;

- Tarde Cultural e Sessão Solene;

- Cerimónia de Entrega de Diplomas DELF e SELF, que decor-

reu na Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira;
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Acção Ordinária
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A.
Acção interposta pelo Município com pedido de indemnização 
contratual.
A audiência de julgamento iniciou-se em 11 de Setembro de 
2013, com a inquirição das testemunhas, foram juntos novos 
documentos, e aguarda notificação para apresentação de 
alegações escritas.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF DO PORTO)
Acção administrativa especial
Autor: ANTÓNIO DA FONSECA PEREIRA
Réu: CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
O mandatário do Autor renunciou ao mandato, e este não 
nomeou substituto. Aguarda o prazo de deserção.

Procº nº 1330/05.0BEVIS
Acção Administrativa Especial
Autora: NATÁRIOS & CARVALHO, LDA.
Réu: Município de Espinho
Foi proferido acórdão do Tribunal Central Administrativo 
Norte.
O processo findou com a procedência da acção e anulação do 
despacho em causa.
A decisão não importou qualquer responsabilidade, nome-
adamente financeira, para o Município.

PROCESSO FINDO.

Procº nº 1370/08.8BEVIS
Acção Administrativa Especial
(para anulação do indeferimento de licenciamento de apoio 
de praia, na praia da Baia, com pedido de condenação em 
acto devido e pedido indemnizatório)
Autores: PEDRO CORREIA & QUARENTA, LDA. e PEDRO NUNO 
ZENHA DE CASTRO CORREIA
Réus: MUNICÍPIO DE ESPINHO, ROLANDO NUNES DE SOUSA, 
ISABEL MARIA MENESES FONSECA ZENHA e AGOSTINHO 
ANTÓNIO DA COSTA DE SOUSA
O processo continua a aguardar a apreciação das questões 
supervenientes levantadas pelo Município de Espinho.
Entretanto o Juiz proferiu despacho a solicitar informação ao 
Instituto da Água.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto adminis-
trativo
Autor: PAPEL PRINCIPAL IMOBILIÁRIA, S.A.
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO
Encontra-se em apreciação o recurso jurisdicional interposto 
pela contra-interessada Caixa Geral de Depósitos.
O processo foi remetido para o Tribunal Central Administra-
tivo Norte.
Retornou à 1ª instância para emissão de decisão do 
Colectivo.
O Colectivo manteve a decisão reclamada.
Aguarda decurso do prazo de recurso.

Procº nº 585/09.6BEVIS
Acção Administrativa Especial para anulação de ordem de 
demolição
Autor: JORGE MANUEL PEDROSA TEIXEIRA COSTA

PROCESSOS 
JUDICIAIS
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS 

PENDENTES (DE ACORDO COM O ARTº 53º, Nº 1, 

AL E) DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS, 

ACTUALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2013)



Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO
O processo mantém-se a aguardar a emissão de despacho 

saneador.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

Processo n.º 982/09.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: José Domingues da Costa;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
Notificação da Sentença que mantém a decisão ora reclam-
ada e indefere a reclamação. O Município requereu a junção 
aos autos da nota discriminativa e justificativa de custas de 
parte.

Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
Foram oferecidas alegações por escrito (art.º 91º/4 CPTA).

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Município de Espinho indicou meios de prova. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

Processo n.º 1127/10.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Monteadriano – Engenharia e Construção, S.A. e 
outros;
Réu: Município de Espinho;
Foram apresentadas as alegações de recurso. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARHNorte, I.P.
Réu: Município de Espinho;
Notificação aos mandatários para remeterem aos autos os 
suportes informáticos dos articulados apresentados que 
ainda não tenham remetido.

Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
Notificação do despacho do Exmo. Juiz Desembargador 
relator, o qual determina a remessa dos autos ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal a quo a fim de o objecto do mesmo 

ser apreciado, a título de Reclamação, como pretendido pelo 
Município.

Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Actos 
Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Foi designada data para Inspeção Judicial e Audiência de Dis-
cussão e Julgamento.

Processo n.º 639/12.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum - Forma Sumária;
Autor: Soltráfego – Soluções de Trânsito, Estacionamento e 
Comunicações, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da conta das custas processuais.

Processo n.º 653/12.7BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Outros Mercadus – Importação e Exportação de Equi-
pamentos para Design, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Foi decretada a extinção da instância, após homologação de 
transacção.

Processo n.º 902/12.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Deloitte Consultores, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Notificação às partes da restituição de pagamento em ex-
cesso.

Processo n.º 899/12.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autora: Deloitte Consultores, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Município de Espinho juntou comprovativo do pagamento da 
taxa de justiça aos autos.

Processo nº 53/12.9BEAVR-A;
Acção Executiva
Autor: SILARBA- Construções, Lda.
Réu: Município de Espinho
Notificação da sentença que julga extinta a instância por inuti-
lidade superveniente da lide.

Processo nº 126/12.8BEAVR-A
Acção executiva
Autor: DUOSILARBA- Engenharia e Construção
Réu: Município de Espinho
O processo aguarda a remessa à conta.

Processo nº 220/13.8BEAVR
Acção Administrativa Comum – forma ordinária
Autor: Nova Variante – Comercialização de livros, Unipessoal, 
Lda.
Réu: Município de Espinho
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PROCESSOS JUDICIAS

As partes foram notificadas para apresentarem requerimento 
probatório. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 629/13.7BEAVR
Ação administrativa Comum forma sumária
Autor: Cláudia Alexandra dos Anjos Quintas
Autor: Pedro Miguel Maia Assunção
Autor: David do Nascimento Casas
Réu: Município de Espinho
O Município apresentou as alegações escritas. Aguarda ulterior 
tramitação processual.

Processo nº 602/13.5BEAVR
Ação Administrativa Comum
Autor: Celso Edgar da Silva
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado para apresentar o requerimento pro-
batório.

Processo nº 624/13.6BEAVR
Ação administrativa especial pretensão conexa ade atos admin-
istrativos
Autor: MARLARTUR - RESTAURAÇÃO LDA.
O Município foi notificado da intervenção do Ministério Público, 
cujo parecer resulta na improcedência total da ação. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE ESPINHO

Processo de inquérito n.º 485/10.7TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho;
Notificação do despacho de Arquivamento do Inquérito.

Processo n.º 227/12.2TAESP
Serviços do Ministério Público de Espinho
Notificação do despacho de Arquivamento do Inquérito.

Inquérito n.º 487/10.3TAESP
Serviços do Ministério Público de Espinho
Notificado do despacho de arquivamento do inquérito, o Mu-
nicípio requereu a constituição como assistente, bem como a 
abertura da instrução.

Processo n.º 812/12.2TBESP;
Acção de Processo Ordinário;
Autor: Município de Espinho;
Réu: Fernanda da Rocha Lima de Morais;
O Município foi notificado da sentença que julgou a ação pro-
cedente, por provada e autorizou a entrada dos Srs. Fiscais da 
CME no prédio sito na Rua 62, nº96, em Espinho, para acesso às 
traseiras do imóvel.

Processo n.º 162578/12.8YIPRT;
Acção Esp. Cump. De Obrigações Pecuniárias – Sup. Alçada 1ª 
Instância (DL 269/98);
Autor: Numérica – Produções Multimédia, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;

O Município celebrou acordo com a autora e aguarda ulterior 
tramitação.

Processo n.º 174362/12.4YIPRT;
Acção Esp. Cump. De Obrigações Pecuniárias – Sup. Alçada 1ª 
Instância (DL 269/98);
Autor: Guilherme Braz Rua Vasconcelos Lima;
Réu: Município de Espinho;
Notificada a sentença, foi celebrado acordo entre as partes.

Processo n.º 66927/12.7YIPRT;
Acção Esp. Cump. De Obrigações Pecuniárias – Sup. Alçada 1ª 
Instância (DL 269/98);
Autor: Catari Portugal – Aluguer de Sistemas para a Con-
strução e Indústria, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Notificação da acta de audiência de julgamento a qual 
expõe que autor e réu acordaram pôr fim à ação mediante 
transação.

Processo n.º 149537/12.0YIPRT;
Acção Esp. Cump. De Obrigações – Sup. Alçada 1ª Instância 
(DL 269/98);
Autor: Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, CRL.
Réu: Município de Espinho;
O Município procedeu à totalidade do pagamento acordado.

Processo n.º 125320/12.1YIPRT;
Acção Esp. Cump. De Obrigações – Sup. Alçada 1ª Instância 
(DL 269/98);
Autor: Auto-Viação Feirense, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município procedeu ao pagamento das prestações acorda-
das.

Processo nº 274/13.7TBESP
Acção de Processo Sumário
Autor: BNP Paribas Factor – Instituição Financeira de Crédito, 
S.A.
Réu: Município de Espinho
Notificação da sentença que homologa a transação efetuada 
pelas partes e julga extinta a instância.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, 
A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para apresentarem o requeri-
mento probatório. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 423/12.2BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autora: Loureiro & Machado, Serviços de Engenharia Civil, 
Lda.;
Réu: Município de Espinho;



O Município foi notificado da restituição do pagamento ante-
cipado de Encargos.

Processo n.º 2735/12.6BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: PT Comunicações, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Notificação de despacho saneador/sentença, o qual julga 
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.

Processo nº 1926/05.0BEPRT
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.
Réu: Município de Espinho.
Notificação da distribuição dos autos ao Tribunal Central 
Administrativo Norte, secção do contencioso. Bem como, 
notificação para disponibilização das contra alegações de 
recurso apresentadas em 1ª instância. Aguarda ulterior 
tramitação processual.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Processo nº 155/13.4BEVIS
Acção administrativa comum – forma sumaríssima
Autor: Ovo Solutions – Soluções Ambientais, S.A
Réu: Município de Espinho.
Notificação da sentença que declara extinta a instância por 
inutilidade superveniente da lide.

JUÍZOS DE PEQUENA INSTÂNCIA CÍVEL DO PORTO

Processo n.º 149970/12.7YIPRT;
Acção Declarativa Especial (DL n.º 108/2006);
Autora: Silvade Pneus, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Notificação de que as taxas de justiça se encontram devida-
mente asseguradas pelo impulso processual por parte dos in-
tervenientes pelo que não será elaborado a respetiva conta.

 JUÍZOS CÍVEIS DE COIMBRA

Processo n.º 117458/12.1YIPRT;
Acção Esp. Cump. De Obrigações Pecuniárias – Sup. Alçada 1ª 
Instância (DL 269/98);
Autor: Valter Ferreira Arcanjo, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Transação efetuada em audiência de discussão e julgamento.

 VARAS CÍVEIS DE LISBOA

Processo n.º 1757/12.1TVLSB;
Acção Processo Ordinário;
Autora: Popular Factoring, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Notificação da sentença, a qual declara extinta a instância 
por inutilidade superveniente da lide.

TRIBUNAL DO TRABALHO DE SANTA MARIA DA 
FEIRA

Processo n.º 20/13.5TTVFR
Acção de Processo Comum
Autor: Natália Ferreira de Oliveira Pinto
Réu: Município de Espinho
Notificação da sentença que julgou procedente a ação ad-
ministrativa comum.

INJUNÇÔES

Processo n.º 72167/13.0YIPRT
Requerente: CNLL, LDA.
Requerido: Município de Espinho
Notificação da acta da audiência preliminar, tendo as partes 
chegado a acordo que foi homologado por sentença.

PROCESSOS CAUTELARES

Processo n.º 918/13.0BEAVR
Autor: Olga Amélia Morais Lopes e Outros
Réu: Câmara Municipal de Espinho
A Câmara Municipal foi notificada da designação da data de 
inquirição de testemunhas.

PROCESSOS/PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
VÁRIOS

Procedimentos administrativos vários;
Elaboração de vários pareceres no âmbito dos mesmos.
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