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INTRODUÇÃO

PROCESSOS JUDICIAS

Processo n.º 72167/13.0YIPRT
Requerente: CNLL, LDA.
Requerido: Município de Espinho
Notificação da retificação do acordo celebrado pelas partes.

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 apresentar o requerimento
probatório. Aguarda ulterior tramitação processual.

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA
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Caras e caros vogais,
Quem exerce o poder seja ele local ou nacional deve procurar

geral e para os funcionários públicos em particular, foi pos-

gerir a coisa pública com rigor e prestar contas aos munícipes,

sível alcançar os principais objetivos traçados pelo executivo.

legítima e democraticamente representados nesta AssemApesar das dificuldades e constrangimentos que temos

bleia Municipal de Espinho.

atravessado, a Câmara Municipal continua atenta às situações
Começo assim por vos dar conta que o Município de Espinho

mais urgentes e que requerem o esforço de todos nós para

deixou de estar em situação de excesso de endividamento.

melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Nesse sentido
foi concluída a obra de requalificação no complexo habita-

As contas referentes ao exercício de 2013 traduzem uma

cional da Ponte de Anta. A inauguração do mural concebido

evolução muito positiva. Mostram a diminuição total da dívida

pela CerciEspinho que contou com a presença do Secretário de

do município de 46,9 milhões para 40,6 milhões de euros.

Estado, Pedro Lomba foi mais um contributo para a promoção
e humanização do complexo habitacional e das pessoas que

Registou-se uma evolução positiva do Resultado Líquido do

lá vivem.

exercício em relação ao ano anterior de 0,5 milhões de euros.
A dívida a curto prazo desceu de 18,7 milhões de euros para

A nível cultural e desportivo, referência para o êxito que atin-

7,3 milhões de euros.

giu o Festival Mar-Marionetas que animou e projetou a cidade
de Espinho e os seus equipamentos durante todo o mês de

A exploração do exercício gerou um cash flow positivo de

Março.

6,1 milhões de euros, o que representa um crescimento de
Espinho viveu e evocou a Semana Santa com a Procissão de

26,18% face ao ano anterior.

Ramos pelas ruas da cidade, o tradicional concerto da Páscoa
O prazo médio de pagamento a fornecedores diminuiu para

na Igreja Matriz e a encenação da Via Sacra. O povo de Espinho

metade. Estes resultados são o prémio do esforço, dedicação

e das terras vizinhas envolveu-se com esta iniciativa e organi-

e trabalho do executivo e dos funcionários municipais durante

zação das Paróquias de Espinho, Anta e Guetim.

o ano de 2013.
Por fim, destaque para o Campeonato Mundial de Voleibol
Numa conjuntura de dificuldades para os portugueses em
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Escolar que decorreu no nosso município e em Santa Maria da

tervenientes pelo que não será elaborada 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: Válter Ferreira Arcanjo, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Transação efetuada em audiência de discussão e julgamento.

VARAS CÍVEIS DE LISBOA

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 antecipado de encargos.

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.

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.

TRIBUNAL DO TRABALHO DE SANTA MARIA DA
FEIRA

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 n.º 155/13.4BEVIS
Acção administrativa comum – forma sumaríssima
Autor: Ovo Solutions – Soluções Ambientais, S.A
Réu: Município de Espinho.
Notificação de dispensa da elaboração da conta para o
Município de Espinho, uma vez que já tinha pago a taxa de
justiça devida.

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 devidamente asseguradas pelo impulso processual por parte dos in-
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Processo n.º 20/13.5TTVFR
Acção de Processo Comum
Autor: Natália Ferreira de Oliveira Pinto
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado do despacho que dispensa a elaboração da conta.

PROCESSOS/PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
VÁRIOS
Procedimentos administrativos vários;
Elaboração de vários pareceres no âmbito dos mesmos.

44

PROCESSOS JUDICIAS

INTRODUÇÃO

Processo n.º 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 n.º 602/13.5BEAVR
Ação Administrativa Comum
Autor: Celso Edgar da Silva
Réu: Município de Espinho
O autor foi notificado para responder à matéria de exceção
invocada na contestação apresentada pelo Município de Espinho.
Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo nº 624/13.6BEAVR
Ação administrativa especial pretensão conexa com atos administrativos
Autor: MARLARTUR - RESTAURAÇÃO LDA.
O Município foi notificado para apresentar alegações por escrito.
Processo n.º 26/14.7BEAVR
43 Ação administrativa especial pretensão conexa ade atos administrativos
Autor: Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino (e Outros)
Réu: Município de Espinho
O Município de Espinho foi notificado para se pronunciar,
querendo, quanto a declaração de desistência da instância por
parte dos autores.
Processo n.º 918/13.0BEAVR
Autor: Olga Amélia Morais Lopes e Outros
Réu: Câmara Municipal de Espinho
A Câmara Municipal foi notificada da sentença que indeferiu a
providência cautelar.

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 Município requereu a constituição como assistente, bem como a
abertura da instrução.
Processo de inquérito n.º 210/09.5TAESP
Serviços do Ministério Público
O Município foi notificado da acusação do Ministério Público e
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Feira. Um evento que decorreu nos nossos melhores equipamen-

para, na qualidade de lesado, deduzir pedido de indeminização civil.
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 procedente, por provada, e autorizou a entrada dos Srs. Fiscais
da CME no prédio sito na Rua 62, n.º 96, 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.

tos desportivos e que exaltou e valorizou os nossos agrupamen-

O Município de Espinho deixou
de estar em situação de excesso
de endividamento.
As contas referentes ao exercício de 2013 traduzem uma
evolução muito positiva. Mostram
a diminuição total da dívida do
Município de 46,9 milhões para
40,6 milhões de euros.
A dívida a curto prazo desceu de
18,7 milhões de euros para 7,3
milhões de euros.

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.

tos e a nossa comunidade escolar.
Durante estes dias centenas de jovens oriundos de 31 países
viveram e conheceram a cidade de Espinho, os nossos equipamentos desportivos, as cantinas das nossas escolas, os restaurantes e os estabelecimentos comerciais e as nossas magníficas
praias e esplanadas.
Os jogos da final masculina e feminina decorreram na nave polivalente que foi o palco da cerimónia oficial de encerramento deste
Campeonato Mundial de Voleibol Escolar.
Foi um momento de valorização do desporto escolar, do município
de Espinho, dos seus técnicos e colaboradores para realizar e desenvolver projetos de dimensão e prestigio reconhecido.

Pinto Moreira
Presidente da Câmara
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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 Construção e Indústria, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Notificação da acta de audiência de julgamento na qual as
partes acordaram pôr fim à ação.
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 acordadas.
Processo n.º 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.

“

...
Apesar das dificuldades e
constrangimentos que
temos atravessado, a
Câmara Municipal
continua atenta às
situações mais urgentes e
que requerem o esforço de
todos nós para melhorar
a qualidade de vida dos
munícipes...

”
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PROCESSOS JUDICIAS

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

Inauguração do Mural do Bairro Ponte
Anta
Trabalho de inclusão social em Espinho elogiado
pelo Secretário de Estado Adjunto Pedro Lomba
O Secretário de Estado Adjunto Pedro Lomba visitou o complexo habitacional da Ponte de Anta, onde
teve oportunidade de ver e avaliar de forma positiva
o relevante papel social ali desenvolvido pela Cerciespinho com o apoio da autarquia.
O Presidente da Câmara Municipal de Espinho Pinto
Moreira, acompanhado do Presidente da Cerciespinho Prof. Lino Alberto, procedeu à inauguração do
Mural que embeleza o complexo habitacional e dignifica todos aqueles que colaboraram na sua elaboração, num trabalho intergeracional que
valoriza e transforma um espaço físico em
espaço de afectos.
Pinto Moreira elogiou e agradeceu o trabalho de integração social desenvolvido
pela Cerciespinho em todo o bairro constituído por 3500 pessoas e 584 fogos.
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O autarca considera que a dignificação das
condições de vida das pessoas passa pelas
obras já efectuadas pela Câmara Municipal, mas sobretudo pela responsabilidade
do governo e do IHRU na requalificação e
restauro dos prédios degradados.

Ministro do Ambiente visitou Praia de
Paramos
O Ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva,
acompanhado do Secretário de Estado Paulo Lemos, do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira e dos Presidentes de Junta
do Concelho visitaram a obra de defesa longitudinal aderente que está em curso na Praia de
Paramos.
Os trabalhos com uma extensão de 500 metros,
entre a capela de S. João e o esporão sul visam
consolidar a duna em cima do enrocamento.
O prazo de execução da obra prolonga-se por
três a quatro meses e o financiamento é assegurado pelo Programa Operacional de Valorização
do Território.
O Ministro do Ambiente considerou este um bom exemplo de colaboração entre o Estado e a Autarquia
de Espinho que avaliou com rigor o carácter de emergência e de urgência desta intervenção, uma vez
que estava em causa a protecção da ETAR da SIMRIA e as edificações adjacentes.
Pinto Moreira recebeu a garantia do ministro para a execução e candidatura com fonte de financiamento garantida para obras estruturais de defesa de toda a orla costeira do concelho de Espinho.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
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 reclamada, indeferindo 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 ulterior 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 ulterior 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.
Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autores: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da sentença que mantém a
sentença reclamada e, consequentemente, indefere a reclamação.
Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
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Actos Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Finda a produção da prova, com a inspecção judicial ao local,
aguarda prolação da sentença.
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 Equipamentos 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 excesso.
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 n.º 53/12.9BEAVR-A;
Acção Executiva
Autor: SILARBA- Construções, Lda.
Réu: Município de Espinho
Notificação de despacho que dispensa a elaboração da conta
por estarem pagas as taxas de justiça devidas e não existirem
outras quantias em dívida.
Processo n.º 126/12.8BEAVR-A
Acção executiva
Autor: DUOSILARBA- Engenharia e Construção
Réu: Município de Espinho
O processo aguarda a remessa à conta.
Processo n.º 220/13.8BEAVR
Acção Administrativa Comum – forma ordinária
Autor: Nova Variante – Comercialização de livros, Unipessoal, Lda.
Réu: Município de Espinho
As partes foram notificadas da data para realização da audiência prévia.

42

PROCESSOS JUDICIAS

INTRODUÇÃO

PROCESSOS
JUDICIAIS
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS
PENDENTES (DE ACORDO COM O ARTº 53º, Nº 1,

Administração CHVNG/E promoveu visita ao
Hospital de Espinho

AL E) DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS,
ACTUALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2013)

Hospital de Espinho recebeu a visita do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho e do Presidente da Câmara Municipal Pinto Moreira.
O novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar V.N.Gaia/Espinho convidou o Presidente do Município de Espinho para
uma visita à Unidade-3 que integra aquele Centro Hospitalar.

41

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, pelo que se
iniciou o prazo de deserção do processo.
Entretanto, o Autor nomeou novo advogado, pelo que o
processo terá seguimento.
Procº nº 1330/05.0BEVIS
Acção Administrativa Especial
Autora: NATÁRIOS & CARVALHO, LDA.
Réu: Município de Espinho
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 em fase de apreciação de questões
supervenientes levantadas pelo Município de Espinho, e de
esclarecimentos solicitados pelo Juiz.
Foi apresentada uma informação pelo Instituto da Água,
sobre a qual as partes, entretanto, se pronunciaram.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto administrativo
Autor: PAPEL PRINCIPAL IMOBILIÁRIA, S.A.
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO
Foi interposto recurso jurisdicional pela contra-interessada
Caixa Geral de Depósitos, que após ser remetido ao Tribunal
Central Administrativo Norte retornou à 1ª instância para
emissão de decisão do Colectivo.
O Colectivo manteve a decisão reclamada e a contra-interessada não interpôs recurso dessa decisão, pelo que a sentença de anulação do acto impugnado transitou em julgado.
PROCESSO FINDO.
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O Professor Silvério Cordeiro, acompanhado da Diretora Clínica, Dra Ana Natividade Marcos, mostrou aos autarcas e outros
convidados a capacidade e potencialidades da Unidade-3 a funcionar no Hospital N.S. da Ajuda em Espinho. O responsável pelo
Centro Hospitalar realçou a excelência dos profissionais, a dedicação das equipas médicas, de enfermagem e de pessoal auxiliar
e a excelência clínica reconhecida em algumas áreas.

Requalificação do Complexo Habitacional da Ponte de Anta
Pinto Moreira exige que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana IHRU, acompanhe o esforço da Câmara Municipal de Espinho na reabilitação
do parque habitacional.
Com a presença de moradores, autarcas e representantes de instituições do
concelho, foi inaugurada a obra de requalificação exterior do complexo habitacional da Ponte de Anta em Espinho.
O Presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira fez um apelo aos moradores
para que cuidem e preservem do
espaço público requalificado, cuja
obra representou um esforço da autarquia para melhorar a qualidade
de vida naquele complexo habitacional pertencente ao IHRU.
No acto de inauguração, Pinto
Moreira justificou a necessidade de
regularizar as rendas em atraso nos
bairros sociais, mas exigiu que o
esforço dos arrendatários e da Câmara Municipal seja acompanhado
pelo investimento e apoio do IHRU
na recuperação dos prédios degradados.
A Câmara Municipal de Espinho
investiu mais de 150 mil euros na
requalificação dos pavimentos, bolsas de estacionamento, passeios
e arranjos de jardinagem, melhorando o espaço exterior daquele
complexo habitacional.
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- Presença no Almoço Festivo do 27º Aniversário Rotary Club,

Interancional de Lisboa - FIL, Parque das Nações.

- Presença no Encontro de Janeireiros em Paramos.

- Representação do Convite “Esboceto”, na Biblioteca

- Presença no 76º Aniversário da Académica de Espinho.

Municipal José Marmelo e Silva.

- Presença nas Festas de Santo Tirso, em Paramos.

- Representação na Exposição de Pintura “Exaltação da Cor”,

- Presença na Festa de Carnaval – Universidade Sénior,

no Porto.

realizada no Salão Paroquial.

- Representação na Exposição Coração do Porto, realizada na

- Presença no 127º Aniversário do Comando da Polícia de

Reitoria da Universidade do Porto.

Segurança Pública (PSP) de Aveiro, realizado no Edifício da

- Representação na Mesa Redonda “4 Décadas de Migrações

Polícia de Aveiro.

em Liberdade”, em Lisboa.

- Presença no Concerto da Banda Região Militar Norte, na

- Representação na Receção aos convidados, na Igreja de

Banda União Musical Paramense.

Paramos.

- Presença no II Torneio de Snooker, realizado no Café Central.

- Representação no Aniversário da AAE .Hastear da Bandeira

- Presença na Inauguração da Gelataria “Amoremio”.

no Pavilhão Jerónimo Reis.

- Presença no Jogo de Futsal – Novasemente, realizado no

- Representação na Missa Solene – Capela Santa Maria Maior.

Pavilhão Napoleão Guerra.

- Representação na Abertura do Festival Mar Marionetas,

ATAS

- Presença no Jantar do 36º Aniversário – G.D. Novasemente.

realizada na Loja Oficial do evento - Rua 19.

- Presença no Jantar de Carnaval da Associação para a Arte e

- Representação no Programa da RTP “Bom dia Portugal”

para o Movimento (APAM), realizado no Complexo.

divulgação do Festival Internacional de MArionetas de Espinho.

REUNIÕES DA CÂMARA

- Presença na Festa de Carnaval – Universidade Sénior,

- Representação nos Espetáculos do Festival Internacional de

MUNICIPAL

realizada no Salão Paroquial.

Marionetas de Espinho, realizados na Academia de Música.

- Presença no Jogo de Voleibol – Sporting Clube de Espinho/

- Representação nos Espetáculos do Festival Internacional de

Benfica, que decorreu na Nave Desportiva de Espinho.

Marionetas de Espinho, realizado na Biblioteca José Marmelo

- Presença na Semana de Apresentação do Programa 2014-

e Silva.

2020 do Município entre Douro e Vouga, que decorreu no

- Representação nos Espetáculos do Festival Internacional

Europarque.

de Marionetas de Espinho, realizado no Centro Multimeios de

- Presença na ação Jenial’14 – Evento Júnior Empresas Do País,

Espinho.

em Aveiro.

- Representação na 5ª Edição “Diálogos”, realizada na Reitoria

- Presença no Campeonato Nacional de Boccia, realizado na

da Universidade do Porto.

07

Nave Desportiva de Espinho.
- Presença na Sessão de Apresentação do Projecto Business
NetWork, no Europarque.
- Presença na Inauguração do Mural do Complexo Habitacional

ATA N. 01/2014

da Ponte de Anta.
- Presença na VI Sessão Cultural – Federação Concelhia das
Deliberação nº 1/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL E CATORZE .

Associações de Pais de Espinho (FCAPE).

Voto de Louvor: Pelo Senhor Vereador Quirino de Jesus foi

- Presença no Jantar - “Portugal melhor destino”, realizado no

apresentado um Voto de Louvor que a seguir se transcreve:

Palácio da Bolsa - Porto.

Aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, nesta

“Confrontado com as condições climatéricas adversas, que se

Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

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

revelaram desde a madrugada do dia 1 de Janeiro e se esten-

- Presença no Concerto de homenagem Graça Lopes, no

niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência

deram até ao passado dia 8 de Janeiro, no concelho de Espinho,

Centro Multimeios de Espinho.

do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira,

houve necessidade de se montar um dispositivo, no âmbito da

- Presença na Reunião de Secretariado Regional da União das

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de

Proteção Civil, para garantir a segurança de pessoas e bens,

Misericórdias Portuguesas, na Misericórdia de Espinho.

Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fon-

face ao avanço do mar. O inestimável trabalho, disponibilidade

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

e dedicação dos agentes da Proteção Civil colocados no ter-

Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira

reno, atuando de forma preventiva, permitiram evitar prejuízos

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

em toda a linha de costa do concelho, com principal incidência

- Representação no 6º Fórum Local Regional – Energaia

idente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

no Bairro Piscatório em Silvalde e na Praia de Paramos. Nesse

- Representação no Jantar do “Dia da Mulher” – Organização

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

sentido, é da mais elementar justiça manifestar a gratidão e o

Évida, realizado na Quinta da Serração.

Período de Antes da Ordem do Dia:

reconhecimento público, à população e a todos os agentes

- Representação na Bolsa de turismo de Lisboa - BTL na Feira

- Presença na Palestra “Infância e Adolescência”, realizado no

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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da Proteção Civil envolvidos.” A Câmara deliberou, por unanimi-

Apesar de este aumento temporário de fundos disponíveis ter

dade, aprovar o referido voto de louvor e do mesmo dar con-

suporte legal e estar previsto na LCPA, a CME desvirtua a leg-

hecimento a cada uma das entidades envolvidas.

islação e pretende fazer esse aumento não tendo em conta

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

que as transferências ou subsídios com origem no Orçamento

deliberações sobre os assuntos dela constantes:

do Estado e a previsão da receita efetiva própria são relativas
a três meses e não a todo o ano corrente conforme pretendem na proposta; 6 – Todas as receitas extraordinárias previs-

PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
PRESENÇAS
39

- Presença na Inauguração das Instalações Cruzada do Bem,
em Anta.
- Presença na Jantar de Aniversário dos Lions, na Quinta da
Serração.
- Presença no I Congresso de Andebol – Sporting Clube de Es-

- Presença no Espetáculo “The Queem Symphony” da Banda

pinho (S.C.E.), no Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE).

Sinfónica Portuguesa, na Casa da Música.

- Presença na Celebração do Centenário da Conferencia de S.

- Presença na Parada “Cabeças no Ar” – Marionetas, que

Vicente Paulo de Espinho, na Igreja Matriz de Espinho.

decorreu na Rua 19.

- Presença no English Tea Party, que decorreu na Universi-

- Presença em “A noite passa a correr” da Divisão Desportiva,

dade Sénior de Espinho.

em Espinho.

- Presença na Apresentação do Projecto ePaper, que decorreu

- Presença no Aniversário da Banda de Paramos.

na Câmara Municipal da Maia.

- Presença na Cerimónia de Entrega dos Prémios do Concurso

- Presença na Palestra “A Arte Surda”, realizada na Biblioteca

“Mil Escolas”, que decorreu no Ipanema Park - Porto.

Municipal José Marmelo e Silva.

- Presença no Jantar da Francofonia, na Escola Básica

- Presença na Exposição “12 Contemporâneos: Estados Pre-

Domingos Capela.

sentes”, no Museu de Serralves.

- Presença no Corta-Mato – fase II – Brigada de Intervenção,

- Presença no 1º Encontro Portugal Têxtil, na Exponor.

organizado pelo Regimento de Engenharia n. 3 de Espinho,

- Presença na Conferência “O Gás Natural Portugal”, no Porto.

realizado no Parque da Cidade.

- Presença na Entrega de Cabazes Solidários, realizado na

- Presença na Festa de Encerramento da Francofonia, no Cen-

Cruz Vermelha.

tro Multimeios de Espinho.

- Presença na Inauguração de Reforço das Margens da Ria de

- Presença da Inauguração da Requalificação do Complexo

Aveiro, em Murtosa.

Habitacional da Ponte de Anta.

- Presença na Inauguração da Exposição “Dis-mois dix mots”,

- Presença no Torneio Internacional de Badminton, que

realizada no Centro Multimeios de Espinho.

decorreu no na Nave Desportiva de Espinho.

- Presença no Jantar de Comemoração do 3º Aniversário Ex-

- Presença na Assembleia da República – Actuação Órfeão de

Combatentes de Silvalde, realizado no Restaurante Casarão.

Espinho.

- Presença no Jantar Comemorativo do 48º Aniversário da

- Presença na Conferência “Um Norte Mais Competitivo”,

Assossiação Desportiva da Quinta de Paramos.

realizada na Senhora da Hora, em Matosinhos.
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Deliberação nº 2/2014

tas não estão assentes no princípio basilar do valor patrimo-

Aprovação da ata nº 25/2013 de 27 de dezembro

nial determinado recentemente pela inspeção geral tributária,

Em virtude da ata n.º 25/2013 da reunião de 27 de dezembro

mas num critério casuístico sem qualquer credibilidade, tendo

2013, ter sido entregue em fotocópia a todos os seus elemen-

como objetivo único aumentar a expectativa de arrecadação

tos prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câmara Munici-

de mais receita; 7 – Tememos que a médio prazo o município

pal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º da Lei

de Espinho volte a incorrer no incumprimento do LCPA e caia

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

definitivamente num círculo vicioso sem final à vista. O nível

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

da despesa e dos compromissos assumidos do município não

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

nos garantem que conseguiremos assegurar o cumprimento

por unanimidade.

da LCPA a médio prazo.” Os eleitos pelo PSD apresentaram a
seguinte declaração de voto: “O Aumento Temporário de Fundos Disponíveis aqui aprovado é o garante do normal funciona-

Deliberação nº 3/2014

mento dos diversos serviços municipais, ou seja, é o garante

Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis

da execução das funções previstas em sede de orçamento,

Presente a informação nº 201/2014, sobre o assunto em tí-

nomeadamente as que respeitam a obrigações do município

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

no âmbito das suas competências legais. Convém referir, que o

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

Município de Espinho em 2013 cumpriu todas as metas orça-

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

mentais e financeiras previstas na Lei. Salientamos que todos

com os votos contra dos Srs. Vereadores do PS, autorizar, a tí-

os serviços municipais estão informados e motivados para o

tulo excecional, o aumento temporário dos Fundos Disponíveis

igual cumprimento no presente ano. O planeamento correto e

para o mês de Janeiro de 2014, nos termos da alínea c) do nº

atempado da tesouraria para o ano 2014 das receitas e com-

1 do artigo 4º da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA – Lei

promissos assumidos e a assumir é crucial para uma gestão

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso) e no estrito cum-

equilibrada ao longo de todo ano, evitando ruturas e incapaci-

primento do nº 2 do referido artigo, conjugado com a alínea g)

dades na execução do plano de atividades. Com efeito, nos

do nº 1 do artigo 5º do DL nº 127/2012, de 21 de Junho. Os sen-

compromissos já assumidos devem ser relevados 7,5 milhões

hores Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração

de euros referentes a candidaturas comunitárias em curso que

de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Munic-

têm correspondência do lado da receita conforme se pode con-

ipal de Espinho votaram contra o aumento temporário de fun-

firmar no mapa de fundos disponíveis. Esta deliberação está

dos disponíveis por considerarem o seguinte: 1 – Não concebe-

legalmente prevista na LCPA, conforme vai dito na informação

mos que o município de Espinho após o pedido de assistência

técnica. Somos um executivo responsável, que gere com mod-

financeira ao Estado, com o recurso ao empréstimo estadual

eração e transparência os orçamentos municipais.”

em mais de 8 milhões de euros, tenha no início de 2014, cerca
de 13,7 milhões de euros de compromissos assumidos por pagar, violando a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Deliberação nº 4/2014

(LCPA); 2 – Desde Agosto de 2013 que o município de Espinho

Atribuição dos Fundos de Maneio – 2014:

tem vindo na lista de incumpridores da LCPA; 3 – Com este au-

Presente a informação nº 159/2014, sobre o assunto em tí-

mento temporário de fundos disponíveis, a Câmara Municipal

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

de Espinho (CME) demonstra inequivocamente que o Plano de

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Ajustamento Financeiro (PAF) do Município falhou e que todos

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

os indicadores financeiros apontam para o incumprimento de

to e deliberou por maioria com os votos contra dos senhores

todas as metas propostas (despesa, compromissos assumidos,

Vereadores do PS, aprovar os Fundos de Maneio para o período

prazo médio de pagamento, etc.); 4 – Perante o incumprimento

compreendido entre 1/01/2014 a 31/12/2014.

da LCPA, a credibilidade e a honorabilidade do município de
Espinho fica em causa perante as instituições do Estado; 5 –

Assembleia Municipal de Espinho
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EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Deliberação nº 5/2014

para a aquisição de serviços por ajuste direto, por considerarem

Parecer genérico favorável para o ano 2014:

que, num momento de enormes dificuldades económicas que

Presente a informação nº 38/2014, sobre o assunto em título,

o país e, em particular, o nosso concelho atravessam, num mo-

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

mento em que o município de Espinho se encontra em estado

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

de incumprimento relativamente aos limites de endividamento

dos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou por unanimi-

e, consequentemente, irá sofrer sanções através da redução

dade, conceder parecer genérico favorável para o ano 2014,

no valor das transferências do Estado para o ano de 2014, a

para a celebração de contratos de aquisição de serviços nas

Câmara Municipal deveria ser a primeira a dar o exemplo de

situações previstas no artigo 73.º, da Lei n.º 85-C/2013, de 31

contenção e aproveitamento dos recursos existentes, evitando

de dezembro (LOE 2014), sem prejuízo da aplicação da redução

a contratação externa de tarefas sem grande especificidade e/

remuneratória, nos termos do artigo 33.º da mesma lei, des-

ou complexidade, a preços exorbitantes e desfasados do mer-

de que a aquisição de serviços respeite cumulativamente os

cado atual, quando estas podem ser asseguradas, com vanta-

seguintes requisitos: I. Que não seja ultrapassado o montante

gem, pelo seu competente quadro de pessoal.” Os eleitos pelo

anual de €5.000,00 (sem iva) a contratar com a mesma con-

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A Câmara

traparte e/ou objeto; II. Que o objeto do contrato se enquadre

Municipal, nos últimos quatro anos reduziu substancialmente,

numa das seguintes rubricas orçamentais: 020202 – Limpeza

mais de 60%, as despesas de avenças e assessorias externas,

e higiene; 020203 – Conservação de bens; 020209 – Comuni-

no entanto, existem serviços específicos que internamente

cações; 020210 – Transportes; 020211 – Representação dos

não podem ser assegurados. Em alguns casos internalizar es-

serviços; 020212 – Seguros; 020213 – Deslocações e estadas;

ses serviços tem custos muito superiores para o município e

020215 – Formação; 020216 – Seminários, exposições e simi-

não se obtém a mesma capacidade de abrangência e resulta-

lares; 020217 – Publicidade; 020218 – Vigilância e segurança;

do. Por isso, entendemos que nesta matéria não se deve usar

020219 – Assistência técnica; 020220 – Outros trabalhos es-

de demagogia fácil. Devemos isso sim procurar as melhores

pecializados; 02022505 – Ação de carater cultural e turístico;

soluções em cada caso.”

Museu Municipal / FACE

Museu Municipal / FACE

Nº de assitência nos Eventos realizados
1299

7%
19%
Congressos **

14%
Workshops

Exposições

Visitas Guiadas

Teatro
15%

Teatro
321

Exposições

Workshops

Congressos **
Fev-14

45%

Mar-14

Museu Municipal / FACE

Museu Municipal / FACE

Faixa Etária da Assitência nos Eventos realizados
1299

02022507 – Serviços de jardinagem; 02022510 – Promoção

8%

38

3%

de desporto; 02022509 – Ação social; 02022004 – Análises

< de 10 anos

laboratoriais de água; 02022599 - Outros serviços. III. Que a

Deliberação nº 7/2014

prestação do serviço se conclua no prazo de 20 dias, a contar

Parecer prévio para Assessoria de Comunicação

da notificação de adjudicação. OU I. As despesas de aquisição

Presente a informação nº 171/2014, sobre o assunto em tí-

de serviços obrigatórias, impostas por lei, ficam dispensadas

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

de apresentação de parecer prévio vinculativo, desde que se-

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

jam observados todos os critérios inerentes à legalidade da

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

despesa.

e deliberou por maioria com os votos contra dos senhores
Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a
aquisição de serviços de “Implementação de uma estratégia e

Deliberação nº 6/2014

plano de ação para uma Agenda de Cultura e Criatividade do

Parecer prévio para “Serviços Jurídicos para Contencioso”:

Município de Espinho”, por ajuste direto à empresa “Conteúdos

Presente a informação nº 119/2014, sobre o assunto em tí-

Mágicos – Gestão e Produção de Eventos Culturais, Lda.”, pelo

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

valor de 30.624,00 € (trinta mil seiscentos e vinte e quatro eu-

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

ros), acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do pre-

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

visto no da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE2014).

deliberou por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores

Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

“Serviços Jurídicos para Contencioso”, por ajuste direto à em-

contra a aprovação de 3 (três) pareceres prévios vinculativos

presa Sousa Pinheiro & Montenegro, Sociedade de Advogados

para a aquisição de serviços por ajuste direto, por considerarem

RL, pelo valor base de 39.360,00€ (trinta e nove mil trezentos

que, num momento de enormes dificuldades económicas que

e sessenta euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e

o país e, em particular, o nosso concelho atravessam, num mo-

nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de

mento em que o município de Espinho se encontra em estado

31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado).

de incumprimento relativamente aos limites de endividamento

Os senhores vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

e, consequentemente, irá sofrer sanções através da redução

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

no valor das transferências do Estado para o ano de 2014, a

contra a aprovação de 3 (três) pareceres prévios vinculativos

Câmara Municipal deveria ser a primeira a dar o exemplo de

11-20 anos

> de 61 anos
41-60 anos
321

32%

21-40 anos
41-60 anos

11-20 anos

> de 61 anos

< de 10 anos
Fev-14

46%

21-40 anos

11%

Mar-14

** Reuniões, Seminários, conferências e Formação.

Biblioteca Municipal JMS
N. Visitantes

Biblioteca Municipal JMS

Público Presente nas Atividades

N. Visitantes

Público Presente nas Atividades

366

905

405

1067

14%
1134

6167
4516

4487

4418

4006
86%

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

contenção e aproveitamento dos recursos existentes, evitando
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Pavilhão Municipal N.G.

Pavilhão Municipal N.G.

Nº de Horas de Utilização
1% 1%
290

264

256

A.A.E.
A.A.Espinho
S.C.Espinho

27%
30%

2%

S.C.E. - Boccia
Manuel Lopes

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Campeonato de Futsal
Veteranos

ses serviços tem custos muito superiores para o município e

gem, pelo seu competente quadro de pessoal.” Os eleitos pelo

não se obtém a mesma capacidade de abrangência e resulta-

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A Câmara

do. Por isso, entendemos que nesta matéria não se deve usar

Municipal, nos últimos quatro anos reduziu substancialmente,

de demagogia fácil. Devemos isso sim procurar as melhores

mais de 60%, as despesas de avenças e assessorias externas,

soluções em cada caso.”

não podem ser assegurados. Em alguns casos internalizar esses serviços tem custos muito superiores para o município e

Deliberação nº 9/2014

não se obtém a mesma capacidade de abrangência e resulta-

Subsídio a atribuir à ADCE – Associação para o Desenvolvi-

S.C.E. - Boccia

do. Por isso, entendemos que nesta matéria não se deve usar

mento do Concelho de Espinho, no âmbito do protocolo de

Manuel Lopes

de demagogia fácil. Devemos isso sim procurar as melhores

exploração do Centro Multimeios

soluções em cada caso.”

Presente a informação nº 163/2014, sobre o assunto em tí-

Campeonato de
Futsal Veteranos

35%

não podem ser assegurados. Em alguns casos internalizar es-

cado atual, quando estas podem ser asseguradas, com vanta-

Novasemente G.D.

Atendimento Municipal - AME

Atendimento Municipal - AME
37

4%

ou complexidade, a preços exorbitantes e desfasados do mer-

no entanto, existem serviços específicos que internamente

P.S.P.

P.S.P.

122

no entanto, existem serviços específicos que internamente

S.C.Espinho

Novasemente G.D.

125

a contratação externa de tarefas sem grande especificidade e/

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
Deliberação nº 8/2014

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

Parecer prévio para “Registo de Imóveis Rústicos e Urba-

imidade, atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvimento

nos dentro dos limites do Concelho de Espinho”

do Concelho de Espinho, para o ano de 2014, no âmbito do

Presente a informação nº 193/2014, sobre o assunto em título,

protocolo de exploração do Centro Multimeios de Espinho, um

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

subsídio no valor de 250,000.00€ (duzentos e cinquenta mil

te desta ata, bem como o documentos na mesma referido (em

euros). Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a seguinte
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na

Água e Saneamento

Urbanismo

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou

Rendas e Feiras

Atendimento Geral

por maioria com os votos contra dos senhores Vereadores do

Câmara Municipal de Espinho votaram a favor o subsídio a

PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

atribuir à ADCE no âmbito do protocolo de exploração do centro

serviços para o “Registo de Imóveis Rústicos e Urbanos dentro

multimeios por considerarem que a responsabilidade de zelar

dos limites do concelho de Espinho”, por ajuste direto ao Sr.

pelo interesse público é em primeira instância da Câmara Mu-

Joaquim Aureliano Cavadas André de Oliveira, pelo valor base

nicipal de Espinho. Todavia, vemos com muita apreensão que

de 42.019,92€ (quarenta e dois mil e dezanove euros e no-

o município de Espinho tenha, em tão pouco espaço de tempo,

venta e dois cêntimos) acrescidos de iva à taxa legal em vigor

tido a necessidade de subsidiar com 250.000 euros um equi-

e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013

pamento que em Outubro de 2012 estaria próximo de iniciar

de 31 de dezembro (LOE2014) – Lei do Orçamento de Estado).

um ciclo duradouro de lucros.”. Os eleitos pelo PSD apresen-

Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

taram a seguinte declaração de voto: “O presente protocolo

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

aprovado por deliberação da Assembleia Municipal surgiu na

contra a aprovação de 3 (três) pareceres prévios vinculativos

sequência do processo de extinção da Fundação Navegar que

para a aquisição de serviços por ajuste direto, por considerarem

geria o Centro Multimeios até então. Com efeito a Fundação

que, num momento de enormes dificuldades económicas que

carecia ab initio de personalidade jurídica e daí emanaram di-

o país e, em particular, o nosso concelho atravessam, num mo-

versos erros processuais que conduziram inevitavelmente a

mento em que o município de Espinho se encontra em estado

uma solução deste tipo. Nesse particular, declinamos qualquer

de incumprimento relativamente aos limites de endividamento

responsabilidade, dado que são atos praticados por executivos

e, consequentemente, irá sofrer sanções através da redução

anteriores do PS. Ora, nesse protocolo, a ADCE assumiu os ónus

no valor das transferências do Estado para o ano de 2014, a

com credores e trabalhadores e não só a mera gestão corrente.

Câmara Municipal deveria ser a primeira a dar o exemplo de

Além disso, a câmara sempre atribuiu anualmente um subsídio

contenção e aproveitamento dos recursos existentes, evitando

à Fundação Navegar. Pelo que se considera justo e equilibrado

a contratação externa de tarefas sem grande especificidade e/

o subsídio atribuído para o exercício das funções estabelecidas

ou complexidade, a preços exorbitantes e desfasados do mer-

no protocolo.”

4433

4720

5081
4336

14%

4632

11%

8%

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

67%

Mar-14

Loja Interativa de Turismo de Espinho

Loja Interativa de Turismo de Espinho

Nº de Visitantes
Visitantes Nacionais
14

visitantes Estrangeiros
55
11

6

81

27%

23
Visitantes Nacionais

44
8

58

73%

visitantes Estrangeiros

cado atual, quando estas podem ser asseguradas, com vantagem, pelo seu competente quadro de pessoal.” Os eleitos pelo

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A Câmara

Deliberação nº 10/2014

Municipal, nos últimos quatro anos reduziu substancialmente,

Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Câmara

mais de 60% as despesas de avenças e assessorias externas,

Municipal de Espinho e a Associação de Desenvolvimento

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

do Concelho de Espinho para efeitos de utilização de um

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

terreno municipal como horto de formação e viveiros de

liberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.

jardinagem e agricultura biológica”

Assuntos para conhecimento:

Presente a informação nº 195/2014, sobre o assunto em tí-

Balneário Marinho de Espinho
N. utilizadores Piscina

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

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimen-

ido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente a infor-

to do Resumo Diário da Tesouraria do dia 03 de janeiro de 2014

mação acima mencionada e a proposta de minuta de protocolo

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

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

TAIS (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de sete mil

imidade, aprovar a minuta apresentada e celebrar com a As-

quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): cento e quarenta

sociação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE)

e oito mil e vinte e sete euros e trinta cêntimos. DOTAÇÕES

o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal

NÃO ORÇAMENTAIS: novecentos e vinte e oito mil oitocentos

de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho

e oitenta e nove euros e vinte cêntimos. DOCUMENTOS: trinta

de Espinho para efeitos de utilização de um terreno municipal

e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.

biológica”, de acordo com os considerandos e termos nele fixa-

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 03 de Janeiro do

dos.

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de treze
seis euros e vinte e três cêntimos, não tendo sido efetuado
qualquer pagamento.

Rastreio Auditivo Gratuito – Ocupação da Via Pública

370

323

274

278

5868
4138

4900

4572

5304

94%

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Nave Polivalente de Espinho

milhões cento e oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e

Nº de Horas de Utilização
1000
887

900

863

P.S.P.

823

Presente a informação nº 142/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-

Balneoterapia

6%

Nov-13

como horto de formação e viveiros de jardinagem e agricultura

11

Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

434

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

Deliberação nº 11/2014

Balneário Marinho de Espinho

Listagem de contratos celebrados de 30 de novembro a

800

Supermães Cidade Espinho

764

757

Escola de Futebol Baixinhos

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

31 de dezembro ao abrigo do parecer prévio genérico –

700

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

2013

600

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

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de pre-

dente da Câmara que autorizou o pedido da empresa ACÚSTI-

stação de serviços celebrados de 30 de novembro a 31 de

CA MÉDICA para ocupar a via pública, com uma unidade móvel,

dezembro ao abrigo do parecer genérico favorável aprovado

400

C.C.D. Mochos

para realização de uma ação de rastreio auditivo gratuito no

pela câmara em 16 de outubro de 2013.

300

S.C. Silvalde

dia 10 de janeiro do corrente ano, entre as 09.00 horas e as
18.00 horas, na praça frente à Câmara Municipal.

Deliberação nº 12/2014

200

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

100

estão confiadas.

Coro Amigos Música

500

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

C.C.D. Câmara Municipal

C.Voleibol Espinho

Novasemente G.D.
S.C.Espinho
A.A.Espinho

0
Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Aprovação da conta final – Requalificação do espaço exterior da escola EB1/JI Espinho 2

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

Presente a informação nº 9170/2013, sobre o assunto em tí-

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

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

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

75/2013, de 12 de setembro.

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

Nave Polivalente de Espinho
1%

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

ficação do espaço exterior da escola EB1/JI Espinho 2”, adjudi-

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

cada à empresa “Esmorizgeste – Imobiliária, Lda.”

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

1%

2%
2%
3%

imidade, aprovar a conta final referente à empreitada “Requali-

1% 1%

A.A.Espinho

3%

S.C.Espinho
Novasemente G.D.

30%

C.C.D. Mochos

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa
e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,
Deliberação nº 13/2014

C.Voleibol Espinho

20%

Coro Amigos Música

que a subscreveu.

C.C.D. Câmara Municipal
Escola de Futebol Baixinhos

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva
Presente a informação nº 37/2014, sobre o assunto em título,

O Presidente da Câmara Municipal.

Supermães Cidade Espinho

A Secretária da Câmara Municipal.

P.S.P.

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

36%

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

S.C. Silvalde

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATA N. 02/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E QUATRO DE JANEIRO
DE DOIS MIL E CATORZE.

EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

pinho e o Centro Social de Paramos para apoio ao programa de aulas ao ensino especial do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico durante o ano letivo 2013/2014:
Presente a informação nº 433/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano dois mil e
catorze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, 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 Bernardes dos Santos Neto. Sendo 16.00
horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secre-

o exposto na informação acima mencionada e a proposta de
minuta de protocolo em causa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta apresentada e celebrar
com o Centro Social de Paramos o referido “Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Espinho e o Centro Social
de Paramos para apoio ao programa de aulas ao ensino especial do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico durante
o ano letivo 2013/2014”, pelo valor estimado de €11.541,15
(onze mil quinhentos e quarenta e um euros e quinze cêntimos).

tariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes
deliberações sobre os assuntos dela constantes:

35

Deliberação nº 16/2014
Revisão de preço mensal devida pela concessão da ocupação de uma loja comercial como peixaria
Presente a informação nº 370/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

Deliberação nº 14/2014
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-

Piscina Municipal de Espinho
Alunos Inscritos

pinho e o Aeroclube Costa Verde para apoio aos alunos

Regime Livre

com necessidades educativas especiais que integram
as Unidades de Atendimento Especializado do Agrupa-

420

357

268

mento Dr. Manuel Laranjeira (Multideficiência e Autismo)

457

385

através de sessões de hipoterapia, durante o ano letivo
2013/2014:

Piscina Municipal de Espinho
Alunos Inscritos

1427

1427

Presente a informação nº 435/2014, sobre o assunto em tí-

1427

1284

1276

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente
Dez-13

Jan-14

Fev-14

o exposto na informação acima mencionada e a proposta de

Mar-14

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

Piscina Municipal de Espinho

22%

ou, por unanimidade, aprovar a minuta apresentada e celebrar

Alunos Inscritos por Actividade
3%

2%

78%
24%
20%

deliberou, por unanimidade, reduzir o valor do preço mensal em
100,00€ (cem euros), pelo período de 24 meses, da loja comercial propriedade do Município de Espinho, sita no nº 1605,
rés-do-chão, da Avenida S. João de Deus, na freguesia de Silvalde do concelho de Espinho, concessionada a Maria Manuela
da Silva Fonseca.

ação entre a Câmara Municipal de Espinho e o Aeroclube Costa

Ensino Especial

Verde para apoio aos alunos com necessidades educativas es-

Hidrobyke

peciais que integram as Unidades de Atendimento Especiali-

Hidroginástica

zado do Agrupamento Dr. Manuel Laranjeira (Multideficiência

Nível 0

e Autismo) através de sessões de hipoterapia, durante o ano

Nível 1

letivo 2013/2014”, pelo valor estimado de €2.460,00 (dois mil

Nível 2

quatrocentos e sessenta euros).

Deliberação nº 17/2014
Candidatura a membro da Associação de Turismo do Porto
– Porto Convention & Visitors Bureau:
Presente a informação nº 430/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, aprovar a subscrição de candidatura a Membro da Associação de Turismo do Porto e Norte, A.R.,
com o pagamento de uma quota anual de 7.500,00€ (sete mil
e quinhentos euros) isento de IVA.

Nível 3

4%
10%

5%

8%

8%
9%

Deliberação nº 18/2014

Nível 3A
Nível 4

5%

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

com o Aeroclube Costa Verde o referido “Protocolo de CooperBebés

2%

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

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

Regime Livre
Nov-13

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

Nível 5
Protocolos

Carnaval da Idanha – Ocupação da Via Pública:

Deliberação nº 15/2014
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Presente a informação nº 436/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

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

viado pelo empreiteiro, mas por serem contra uma prorrogação

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

de prazo condicionada, conforme se refere na memória descri-

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do desfile

tiva, por situações inadmissíveis e que continuam por resolver,

de carnaval nas ruas de Anta, no dia 2 de março de 2014, de

a saber: O Dono da Obra tomou conhecimento por parte do em-

acordo com o percurso indicado pela respetiva organização.

preiteiro de vários pedidos de esclarecimento sobre o projeto

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2014 - Março
Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção
1

que estavam a condicionar a execução dos trabalhos e o cumprimento de prazos desde Abril de 2013 e ignorou, sistematDeliberação nº 19/2014

icamente, sucessivos pedidos de resposta e/ou marcação de

Proposta de Alteração de Implantação - Centro Escolar de

reuniões com projetistas arriscando, deliberadamente, a inter-

Anta:

rupção da obra, incumprimento de prazos contratuais e o au-

Presente a informação nº 266/2014, sobre o assunto em tí-

mento de custos da empreitada; O Dono da Obra tolerou que

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

a obra acumulasse um atraso de quase um ano por falta de

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

pormenorização ou porque não se conseguiu entrar em con-

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

tacto com o projetista, sem apurar responsabilidades próprias e

to e deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vere-

de terceiros (projetistas e fiscalização) evitando o desperdício

adores do PS, aprovar a proposta de alteração da implantação

de dinheiro público em futuras indemnizações e revisões de

do edifício do Centro Escolar de Anta. Os Srs. Vereadores do PS

preços.”

2

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores
do Partido Socialista votaram contra a proposta de alteração

13

da implantação do Centro Escolar de Anta porque a informação

Deliberação nº 21/2014

contida nos documentos apresentados não é suficiente para

Prorrogação de prazo da empreitada: “Conceção e con-

o cabal esclarecimento da proposta e para se aferir da bon-

strução referente à empreitada de valorização do litoral”:

dade do balanço dos trabalhos a mais e a menos a executar,

Presente a informação nº 511/2014, sobre o assunto em tí-

faltando, nomeadamente, peças desenhadas que permitam

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

identificar a implantação inicial, as alterações introduzidas e já

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

aprovadas (reunião de Câmara de 26 de Outubro de 2012) e a

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

área sobre a qual incidem as alterações que agora se preten-

deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores

dem ver aprovadas.”

do PS, conceder a prorrogação de prazo em 176 dias, a título

3

gracioso, referente à empreitada “Conceção e construção referente à empreitada de valorização do litoral” cedida à empresa
Deliberação nº 20/2014

Carlos José Fernandes & Cª, LDA. Os Srs. Vereadores do PS

Prorrogação de prazo “Elaboração dos projetos de ex-

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

ecução de especialidade e da empreitada de construção

do Partido Socialista votaram contra a prorrogação de prazo

do Centro Escolar de Anta” - Prorrogação legal de prazo:

da empreitada de “Conceção e construção referente à emprei-

Presente a informação nº 475/2014, sobre o assunto em tí-

tada de valorização do litoral” por considerarem que a infor-

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

mação prestada é insuficiente para se avaliar com rigor se o

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

prazo proposto corresponde objetivamente ao necessário para

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

realizar os todos os trabalhos em falta, uma vez que o Plano

deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores

de Trabalhos apresentado é omisso quanto à progressão/con-

do PS, conceder a prorrogação de prazo em 130 dias, a título

clusão dos trabalhos em espécie, inviabilizando leitura do que

gracioso, referente à empreitada “Elaboração dos projetos de

já se encontra executado, facto que o Plano de Pagamentos

execução de especialidade e da empreitada de construção do

também não esclarece.”

4

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

Centro Escolar de Anta” adjudicada à empresa ABB – Alexandre
Barbosa Borges S.A. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Social-

Deliberação nº 22/2014Prorrogação de prazo “Conceção

ista votaram contra a prorrogação do prazo para a “Elaboração

e Construção referente à empreitada de valorização da

dos projetos de execução de especialidade e da empreitada de

marginal sul de espinho e construção da praça do mar”:

construção do Centro Escolar de Anta”, não por serem contra a

Presente a informação nº 519/2014, sobre o assunto em tí-

construção deste ou de qualquer outro Centro Escolar no nosso

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

concelho, nem tão pouco por este pedido de prorrogação ter

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

sido apresentado à Câmara dois meses e meio depois de en-

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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Dotação

Pagamento

Tx. Ex.

3.220.723
3.175.723
3.175.723
45.000
45.000
17.214.712
8.225.262
6.751.206
1.474.056
0
280.889
0
280.889
8.363.439
935
3.723.300
1.715.760
1.255.668
1.114.985
552.791
345.122
211.947
133.175
791.390
3.855.709
791.390
1.753.486
512.519
512.519
0
0
537.089
14.965
522.124
261.225
385.759
0
180.570
205.189

910.431
910.431
910.431
0
0
1.633.784
1.288.380
1.209.683
78.697
0
2.599
0
2.599
308.746
0
81.056
3.531
82.718
124.368
17.073
34.060
1.965
32.095
0
337.235
0
254.727
308
308
0
0
56.158
0
56.158
26.042
1.250
0
0
1.250

24.676.903

2.882.700 11,68%

28,27%
28,67%
28,67%
0,00%
0,00%
9,49%
15,66%
17,92%
5,34%
n.a.
0,93%
n.a.
0,93%
3,69%
0,00%
2,18%
0,21%
6,59%
11,15%
3,09%
9,87%
0,93%
24,10%
0,00%
8,75%
0,00%
14,53%
0,06%
0,06%
n.a.
n.a.
10,46%
0,00%
10,76%
9,97%
0,32%
n.a.
0,00%
0,61%
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DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
1. Empréstimos
2. Outros Credores
DÍVIDAS A CURTO PRAZO
1. Empréstimos
2. Fornecedores e Credores
2.1. Fornecedores c/c
2.2. Fornecedores faturas em receção conf.
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c
2.4. Estado e outros entes públicos
2.5. Administração Autárquica
2.6. Outros Credores
3. Operações de tesouraria
3.1. Estado e outros entes públicos
3.2. Clientes e utentes com caução
3.3. Fornecedores imobilizado com caução
3.4. Outros Credores
4. Adiantamentos por conta de vendas
Total da Dívida

Mar-13
25.679.816
10.034.943
15.644.873
18.120.712
0
17.895.582
8.259.398
101.384
6.668.447
0
0
50.000.000
2.866.353
45.000.000 225.130
97.683
40.000.000
63.224
35.000.000
0
30.000.000 64.223
0
25.000.000
43.800.528
20.000.000

deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores
Mar-14
do PS, conceder a prorrogação de prazo em 177 dias, a título
32.861.156
gracioso, referente à empreitada “Conceção e Construção ref15.668.293
50.000.00050.000.000
erente à empreitada de valorização da marginal sul de espinho
17.192.863
45.000.00045.000.000
e construção da praça do mar” cedida à empresa Carlos José
6.756.054
Fernandes & Cª, LDA. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a
40.000.000
40.000.000
950.000
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Social5.551.535
35.000.00035.000.000
ista votaram contra a prorrogação de prazo da empreitada de
3.472.091
30.000.00030.000.000
DÍVIDASPRAZO
A CURTO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO
20.677
“Conceção e Construção referente à empreitada de valorização
25.000.00025.000.000
1.852.133
da marginal sul de espinho e construção da praça do mar” por
DÍVIDASE A
MÉDIO E LONGO
DÍVIDAS A MÉDIO
LONGO
20.000.00020.000.000
10.075
considerarem que a informação prestada é insuficiente para
PRAZO
PRAZO
0
15.000.000
15.000.000
se avaliar com rigor se o prazo proposto corresponde objeti196.559
10.000.00010.000.000
vamente ao necessário para realizar todos os trabalhos em
254.519
falta, uma vez que o Plano de Trabalhos apresentado é omisso
5.000.000
5.000.000
110.176
quanto à progressão/conclusão dos trabalhos em espécie, in63.527
0
0
0
viabilizando leitura do que já se encontra executado, facto que
Mar-13 Mar-13 Mar-14 Mar-14
80.816
o Plano de Pagamentos também não esclarece.”
DÍVIDAS A CURTO PRAZO
0
39.617.210

DívidaDívida

Dívida

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO
PRAZO

15.000.000
10.000.000

Evolução
0 Prazo Médio Pagamentos a
Fornecedores
Mar-13
Mar-14
369

413

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 conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final,
referente à empreitada “Reparação dos danos causados pelas
intempéries às ruas envolventes ao conjunto habitacional da
Ponte de Anta”, adjudicada à empresa “Majober – Sociedade de
Construção Civil e Obras Públicas, Lda”.
Assuntos para conhecimento
Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento
do Resumo Diário da Tesouraria do dia 20 de janeiro de 2014
que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de sete mil
quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) um milhão setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e
quatro euros e noventa e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e dezasseis mil duzentos e noventa e

Deliberação nº 23/2014

cinco euros e sessenta e sete cêntimos. DOCUMENTOS: trinta

Prorrogação de prazo “Elaboração de projetos de ex-

e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.

ecução de espacialidades e da empreitada de construção

5.000.000

33

Presente a informação nº 375/2014, sobre o assunto em tí-

397
305
193
162

do centro escolar de Silvalde”:

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 20 de Janeiro do

Presente a informação nº 520/2014, sobre o assunto em tí-

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta

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

e três milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

e cinco euros e vinte e dois cêntimos, tendo sido efetuados pa-

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

gamentos ate ao mesmo dia no valor de duzentos e quinze mil

to e deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vere-

setecentos e setenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos.

adores do PS, conceder a prorrogação de prazo em 252 dias,

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

a título gracioso, referente à empreitada “Elaboração de pro-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

jetos de execução de espacialidades e da empreitada de con-

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

strução do centro escolar de Silvalde” cedida à empresa Car-

estão confiadas.

los José Fernandes & Cª, LDA. Os Senhores Vereadores do PS
Dez-11

Jun-12

Dez-12

Jun-13

Dez-13

Mar-14 (*)

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

Período de Intervenção do Público

do Partido Socialista votaram contra a prorrogação do prazo

Sem intervenções.

para a “Elaboração de projetos de execução de especialidades

DENOMINAÇÃO SOCIAL
GRUPO AUTÁRQUICO
EMPRESAS PARTICIPADAS
ÁGUAS DOURO E PAIVA
PORTGÁS
PRIMUS
SIMRIA
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS
LIPOR
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
ANMP
OUTRAS ASSOCIAÇÕES
ENERGAIA
TOTAL

CAPITAL SOCIAL PARTICIPAÇÃO
78.068.566
1.894.844
46.187.775
675.765
20.902.500
299.350
7.909.150
14.236
663.900
499
16.712.225
361.680
31.880.791
1.219.078
27.174.832
1.078.841
4.705.959
140.238
n.a.
n.a.
150.000
7.200
150.000
7.200
78.218.566
1.902.044

%
2,43%
1,46%
1,43%
0,18%
0,08%
2,16%
3,82%
3,97%
2,98%
n.a.
4,80%
4,80%
2,43%

e da empreitada de construção do Centro Escolar de Silvalde,

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

não por serem contra a construção deste ou de qualquer outro

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Centro Escolar no nosso concelho, mas por entenderem que

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

a informação prestada pela fiscalização e a contida no Plano

75/2013, de 12 de setembro.

de trabalhos e Pagamentos apresentados é insuficiente para
avaliar, com rigor, se o prazo proposto é o necessário para con-

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

cluir todos os trabalhos a realizar, tanto mais que se verifica

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

existirem um grande número de tarefas por concluir à data da

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

cessão de posição contratual que motivou este pedido de pror-

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

rogação.”

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,
que a subscreveu.

Deliberação nº 24/2014
Aprovação da conta final – Reparação dos danos causados

O Presidente da Câmara Municipal.

pelas intempéries às ruas envolventes ao conjunto

A Secretária da Câmara Municipal.

habitacional da Ponte de Anta

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA
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ball, Lda no valor de 1.990,00€, acrescido de IVA à taxa legal

ATA N. 03/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E CATORZE .

em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de
Estado).

Deliberação nº 27/2014
Denúncia e cessação da vigência do contrato de atribuição
da cafetaria sita na Biblioteca Municipal José Marmelo e

15

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze,

Silva

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

Presente a informação nº 868/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António

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

Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos

mou conhecimento da denúncia e cessação do contrato de

Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José

atribuição, a título precário, da exploração comercial do espaço

Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo

destinado a cafetaria sito no edifício da Biblioteca Municipal

faltado por motivo justificado, o Vereador Luís Miguel Pereira

José Marmelo e Silva, por vontade unilateral da adjudicatária

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

(invocando motivos de saúde) e determinou, por unanimidade,

idente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

o averbamento da declaração de denúncia ao respetivo con-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

trato para cessação formal do mesmo, produzindo a denúncia

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

os seus efeitos desde 31 de janeiro de 2014.

deliberações sobre os assuntos dela constantes:
Deliberação nº 28/2014
Deliberação nº 25/2014

Dívida Rendas Habitação Social:

Aprovação das atas n.ºs 1/2014 e 2/2014:

Presente a informação nº 915/2014, sobre o assunto em tí-

Em virtude das atas n.ºs 1/2014 e 2/2014, das reuniões or-

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

dinárias da Câmara Municipal de 10 e 24 de janeiro respeti-

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

vamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os seus

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

elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo a Câ-

deliberou, por unanimidade, aprovar o envio de notificações a

mara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º da Lei

todos os devedores de rendas de habitação social para cumpri-

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

mento – até 30 de Abril do corrente ano – do montante em dívi-

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

da através de uma das seguintes opções: a) Liquidação integral

nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas aprovações

da dívida, com perdão dos juros de mora vencidos; b) Aplicação

por unanimidade.

de um derradeiro Plano de Pagamento com as seguintes carac-

RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Alheia
Passivos Financeiros
Fundos Municipais
Outras Transferências
Total da Receita

vincendos, - o Plano será executado num máximo de 48 prestações mensais, não podendo o valor de cada uma ser inferior

Pedido de parecer prévio para disponibilização, manuten-

a 50,00 €. Mais deliberou a Câmara aprovar a definição de um

ção e atualização de software de gestão parques de

valor mínimo de renda apoiada de 8,38 €, baseado no valor do

campismo:

IAS (Indexante de Apoios Sociais).

Mar-13
Faturada
Paga
4.349.302
3.331.991
3.294.562
2.132.269
1.156.371
1.040.445
43.352
14.295
180.359
181.614
22.151
20.896
159.462
159.462
2.395.270
2.680.518
1.954.124
2.601.623
441.145
78.895
421.701
285.913
421.701
285.913
7.346.631
6.480.035

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

Mar-14
Faturada
Paga
3.523.446
3.898.681
2.062.253
2.090.547
1.374.622
1.704.528
86.570
103.606
192.273
192.273
32.706
32.706
159.567
159.567
2.210.920
2.054.251
1.907.179
1.695.811
303.741
358.441
171.181
167.948
171.181
167.948
6.097.819
6.313.153

Receita Cobrada 2014
Própria
41%

terísticas: - o valor a liquidar incluirá juros de mora vencidos e
Deliberação nº 26/2014

Mar-13
Mar-14
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
2.156.484
2.120.637
2.900.927
2.582.867
315.955
315.955
604.899
604.899
359.759
359.745
363.141
359.420
440.770
442.080
474.224
457.955
13
13
138.186
138.186
1.031.150
994.492
1.309.436
1.011.583
0
0
0
0
8.838
8.352
11.040
10.825
3.953.840
4.489.713
3.639.431
3.724.405
950.000
950.000
950.000
950.000
1.363.246
1.363.246
1.286.541
1.286.541
1.640.594
2.176.468
1.402.890
1.487.864
6.110.324
6.610.350
6.540.357
6.307.273

Alheia
59%

Despesa Paga 2014
3%

Presente a informação nº 774/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Deliberação nº 29/2014

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

Acordo de pagamento da dívida da Câmara Municipal de

to e deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder parecer

Espinho com Ministério da Educação e Ciência:

prévio favorável para a abertura de procedimento de aquisição

Presente a informação nº 914/2014, sobre o assunto em tí-

de serviços por Ajuste Direto, para “Aquisição da prestação de

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

serviço de disponibilização, manutenção e atualização de soft-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

ware de gestão parque de campismo”, com a empresa Square-

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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

32%

Encargos Funcionamento

62%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas

3%

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 20144
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mento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo entre o

Presente a informação nº 594/2014, sobre o assunto em tí-

Município de Espinho e o Ministério da Educação e Ciência para

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

cumprimento da sentença proferida pelo Tribunal Administra-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

tivo e Fiscal de Aveiro, mediante a execução de obras de re-

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

qualificação e melhoria das instalações escolares no concelho

liberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos valores

em 5 anos até ao montante de 3.170.760,37 €. Mais tomou

retidos, associados à empreitada “Requalificação da Feira Se-

conhecimento a Câmara que, no prazo de seis meses, deverá

manal – 3ª Fase”, adjudicada à empresa “António Salgado Cor-

ser celebrado novo acordo para a liquidação dos juros de mora,

reia – Construção e Engenharia, Lda.”.

correspondendo ao valor de 1.151.550,67 € calculados até
31/12/2013.

RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MARÇO DE 2014

Deliberação nº 34/2014
Pedido de isenção de taxas de vistoria de salubridade:

REUNIÕES DA CÂMARA

Deliberação nº 30/2014

Presente a informação nº 726/2014, sobre o assunto em tí-

MUNICIPAL

Pedido de Indemnização – queda na via pública:

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

Presente a informação nº 903/2014, sobre o assunto em títu-

tegrante desta ata, bem como o processo OP-VSA 1/2014 (em

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

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

grante desta ata, bem como os documento na mesma referidos

por unanimidade, aprovar o pedido de Ana Correia Gomes rela-

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

tivo à isenção de taxas da vistoria de salubridade, nos termos

liberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos prejuízos,

do art.º 10.º do RMUE-TOU.

no valor de 1.046,00 €, a Maria Isabel Flor de Pinho M. S. Bastos, provocados pela queda da mesma em passeio danificado
no lado poente da rua 26 frente ao prédio com o nº 1024.
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Deliberação nº 35/2014
Designação do representante do Município de Espinho
nos órgãos sociais da ADCE:

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Março 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 classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.
De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos –
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Deliberação nº 31/2014

Presente a informação nº 939/2014, sobre o assunto em tí-

Pedido de indemnização – queda na via pública:

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

Presente a informação nº 904/2014, sobre o assunto em tí-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

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

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

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

os devidos efeitos, deliberou, por maioria, com quatro votos a

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

favor dos eleitos pelo PSD e dois votos contra dos vereadores

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos prejuí-

do PS e ao abrigo da competência prevista na alínea oo) do n.º

zos no valor de 60.00 €, a Eduarda Demétrio de Sobral Pinto,

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

provocados pela queda da mesma em passeio danificado entre

designar como representante do Município na Direção da ADCE,

a rua 26 e Av. 24, lado Norte.

órgão para o qual a autarquia concorre no próximo ato eleitoral
de 13 de fevereiro de 2014 e cuja tomada de posse ocorrerá
no mesmo dia, nos termos estatutariamente aplicáveis, o Sr.

Receita
Receitas Correntes

Orçamento
24.773.019

Execução

%

Despesa

4.596.094 18,55% Despesas Correntes

Orçamento
22.497.849

Execução

%

4.099.335 18,22%

Deliberação nº 32/2014

Hélder Manuel de Freitas Leitão Rodrigues. Os vereadores do

Danos em viatura – Pedido de indemnização:

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Votamos con-

Presente a informação nº 902/2014, sobre o assunto em tí-

tra por entendermos que o representante do Município deveria

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

ser o Presidente da Câmara ou um Vereador, não tendo nada

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

contra a pessoa designada”.

Receitas de Capital

15.420.473

1.711.179 11,10% Despesas de Capital

17.695.643

2.213.818 12,51%

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

Total

40.193.492

6.307.273 15,69%

40.193.492

6.313.153 15,71%

prejuízos no valor de 35.01 €, causados pelos danos na viatura

Deliberação nº 36/2014

com matrícula 98-51-TT, pertencente a Rui António Gomes

Proposta de regulamentação coletiva de trabalho para

Costa Coelho.

implementação das 35 horas semanais:

Total

to e deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos

A Câmara Municipal de Espinho, tendo presente a proposta
apresentada pelo Sr. Presidente na informação nº 963/2014,

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Deliberação nº 33/2014

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

Liberação total de caução – Requalificação da Feira Sema-

fica a fazer parte integrante desta ata, tomou conhecimento

nal - 3ª Fase:

das diligências e opções tomadas pelo Município neste âm

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

bito, bem como do facto de terem sido iniciadas negociações

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

Deliberação nº 85/2014

com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores

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

Pedido de isenção de taxas por ocupação de espaço públi-

– atenta a pronúncia do Tribunal no sentido da possibilidade

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

co:

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

de celebração de instrumentos de regulamentação coletiva de

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

Presente a informação nº 1956/2014, sobre o assunto em tí-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

trabalho para implementar o horário das 35 horas semanais,

que a subscreveu.

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

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

integrante desta ata, bem como o processo GSE 182/2014 na

estão confiadas.

transversal a todos os trabalhadores do município, independO Presidente da Câmara Municipal

mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou con-

A Secretária da Câmara Municipal

hecimento e deliberou, por unanimidade, não aprovar o pedido

Intervenção do Público:

Assuntos para conhecimento:

de César António Pastillo Tabango relativo à isenção de taxas

Sem intervenções.

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento

por ocupação de espaço público junto ao edifício Multimeios.

entemente da sua filiação sindical.

do Resumo Diário da Tesouraria do dia 3 de Fevereiro de 2014

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

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

TAIS: (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de sete mil
quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) quinhentos e
vinte e um mil duzentos e trinta e quatro euros e oitenta e
quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos
e noventa e três mil oitocentos e trinta e um euros e noventa
e cinco cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e
treze euros e noventa e quatro cêntimos.
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 3 de Janeiro do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta
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mil seiscentos e quarenta e cinco euros e dezassete cêntimos.

e três milhões trezentos e noventa e nove mil trezentos e noventa e nove euros e oitenta e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos ate ao mesmo dia no valor de dois milhões e
setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um euros e dezoito
cêntimos.

ATA N. 04/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE FEVEREIRO DE
DOIS MIL E CATORZE .
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara

ecutivo do Relatório n.º 809/2012 da Inspeção-Geral de
Finanças “Controlo de Despesas com Pessoal - Auditoria
ao Município de Espinho”:
A Câmara tomou conhecimento, em cumprimento do disposto

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

Projeto de Defesa Longitudinal Aderente – Praia de Para-

75/2013, de 12 de setembro.

mos – Espinho:
Presente a informação nº 2324/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

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

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

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

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

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Defesa Longi-

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

tudinal Aderente – Praia de Paramos – Espinho.

que a subscreveu.

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 Fonseca, 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

Tomada de conhecimento pelos membros do órgão ex-

Deliberação nº 86/2014

horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes
deliberações sobre os assuntos dela constantes:
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Deliberação nº 87/2014

O Presidente da Câmara Municipal

Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

A Secretária da Câmara Municipal

Silva:
Presente a informação nº 1903/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento dos
livros doados à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva nos
meses de janeiro e fevereiro do corrente ano e deliberou, por
unanimidade, aceitar a liberalidade.

na alínea o) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, tendo sido entregue a cada um dos membros
do órgão executivo uma cópia do Relatório n.º 809/2012 da
Inspeção-Geral de Finanças (Processo n.º 2011/109/A3/870),
relativo a “Controlo de Despesas com Pessoal – Auditoria ao
Município de Espinho”.

Deliberação nº 37/2014
Aprovação da ata nº 3/2014 de 07 de fevereiro:
Em virtude da ata n.º 3/2014, da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 07 de fevereiro, ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,

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.

tendo a Câmara, 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
disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade.

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.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento
do Resumo Diário da Tesouraria do dia 17 de Março de 2014
que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de sete mil
quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): quinhentos e
quarenta e dois mil trezentos e oitenta e quatro euros e noventa e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e vinte e três mil quinhentos e noventa e dois euros
e treze cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e
treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda

Deliberação nº 38/2014
Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de
“Reparação e manutenção de viaturas RSU”:

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

Assuntos para conhecimento:

Presente a informação nº 968/2014, sobre o assunto em tí

informada que, até ao dia 17 Março do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões oitocentos e dezanove mil seiscentos e vinte e cinco euros e setenta
e três cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao
mesmo dia no valor de quatro milhões cento e sessenta e seis

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

em título, tomada em reunião ordinária de 7/03/2014.

bilidade permanente dos equipamentos de proteção individual

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

ção de viaturas ligeiras e autocarros”, por ajuste direto à em-

(EPI) a adquirir no Âmbito do projeto “Aquisição de Equipamen-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

presa Mário Manuel Pereira de Sousa Lda., pelo valor base de

tos de Proteção Individual para Corpos de Bombeiros da AMP”,

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

20.000,00€ (vinte mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em

Deliberação nº 80/2014

a desenvolver e a concretizar pela AMP, no quadro de uma can-

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-

Protocolo de Colaboração ente a Agência Portuguesa do

didatura a cofinanciamento do Fundo de Coesão no âmbito do

para a aquisição de serviços de “Reparação e manutenção de

C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

Ambiente, I.P. e o Município de Espinho:

Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos do Eixo

viaturas RSU”, por ajuste direto à empresa Auto-Sueco Lda.,

Presente a informação nº 2273/2014, sobre o assunto em tí-

II o Programa Operacional Temático Valorização do Território

pelo valor base de 20.000,00€ (vinte mil euros) acrescidos de

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

(POVT).

Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo

Deliberação nº 42/2014

73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

Aquisição de serviços de consultoria técnica de “Análise

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

dos Processos e Sistema de Informação de Apoio à

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conheci-
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mento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de

Deliberação nº 82/2014

Colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o

Protocolo de colaboração com a Universidade do Porto

Deliberação nº 39/2014

Gestão”:
Presente a informação nº 1299/2014, sobre o assunto em tí-

Município de Espinho, datado de 14 de março de 2014, relativo

para participação de jovens apoiados pelo Município

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

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

à “Defesa Longitudinal Aderente – Praia de Paramos – Espinho.”

de Espinho no âmbito do programa Universidade Júnior

“Reparação e manutenção de viaturas RSU”:

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

Os vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de

2014 – 10.ª edição:

Presente a informação nº 1001/2014, sobre o assunto em tí-

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

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram a favor do

Presente a informação nº 2316/2014, sobre o assunto em tí-

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

deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do

ponto 8 contudo pretendem sublinhar o seguinte: Este tipo de

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

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

PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

obras depende em grande parte da boa qualidade da execução

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

serviços de consultoria técnica para a “Análise dos Processos

dos trabalhos. A margem de erro é mínima tal como a possibi-

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

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincula-

e Sistema de Informação de Apoio à Gestão” por ajuste direto

lidade dos trabalhos serem repetidos a médio prazo. Por essa

o referido na informação acima mencionada e a proposta de

tivo para a aquisição de serviços de “Reparação e manutenção

à empresa IBEROGESTÃO – Gestão Integrada e Tecnológica,

razão, o controlo e acompanhamento da execução dos trabal-

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

de viaturas RSU”, por ajuste direto à empresa Pereira & Soares

Lda., com o NIF 502136260 pelo valor base de 54.500,00€

hos é fundamental para garantir a sustentabilidade do inves-

liberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar

Lda, pelo valor base de 10.000,00€ (dez mil euros) acrescidos

(cinquenta e quatro mil e quinhentos euros) acrescidos de Iva

timento público. Nesse sentido, somos de opinião que as Con-

com a Universidade do Porto o referido “Protocolo de Colabo-

de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo

à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º

dições Técnicas ou Especiais do Caderno de Encargos deveriam

ração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Universidade

73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE2014).

da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do

incluir mecanismos de verificação e controlo da qualidade com

do Porto para participação de jovens apoiados pelo Município

Orçamento de Estado). Os Vereadores do PS apresentaram a

que as obras vão sendo executadas, bem como, de mecanis-

no programa da Universidade Júnior 2014”, pelo valor base de

seguinte declaração de voto: Os Vereadores do Partido Social-

mos de controlo das quantidades de trabalho executado. Não

75,00 € (setenta e cinco euros) por aluno, perfazendo um valor

Deliberação nº 40/2014

ista na Câmara Municipal de Espinho votaram contra o pedido

resulta claro do Caderno de Encargos patenteado como é que

estimado de €1.800 (mil e oitocentos euros).

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

de parecer prévio para aquisição de serviços de consultadoria

a obra irá ser paga: se é por comparação entre os levantamen-

“Reparação e manutenção de viaturas RSU”:

técnica de “Análise dos Processos e Sistema de Informação de

tos topo hidrográficos, executados antes e depois (em metros

Presente a informação nº 1276/2014, sobre o assunto em tí-

Apoio à Gestão”, já que consideram que mais uma vez se gen-

cúbicos), ou se é pelo controlo das quantidades de pedra trans-

Deliberação nº 83/2014

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

eraliza o ajuste direto em detrimento de uma consulta pública

portada (em toneladas)? Finalmente e porque está prevista a

Norma Controlo Interno 2014:

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

e parece-nos que esta aquisição de serviços, não é mais do que

recuperação de pedra (conforme alínea d) da Cláusula 2 do II

Presente a informação nº 2261/2014, sobre o assunto em tí-

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

uma avença tão do agrado do atual executivo.” Os Vereadores

cláusulas técnicas do Caderno de Encargos) que não está re-

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

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O ajuste

fletido no Mapa-Orçamento das Quantidades de Trabalho, seria

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

para aquisição de serviços de “Reparação e manutenção de via-

direto é uma forma de contratação pública prevista na lei e,

importante clarificar se esta pedra irá ser debitada como nova

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

turas RSU”, por ajuste direto à empresa Coperol – D. Costa Peças

no caso concreto, como em todos em outros, o procedimento

ou se, pelo contrário, representa trabalhos a menos?”.

liberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de Norma

e Equipamentos Rolantes S.A., pelo valor base de 10.000,00€

respeitou integralmente os valores e as regras definidas no

de Controlo Interno, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33,

(dez mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor nos ter-

CCP. Dir-se-á ainda que, no que respeita a avenças, “ quem tem

da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

mos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de

telhados de vidro…”

Deliberação nº 81/2014

dezembro (LOE 2014).

Protocolos de Cooperação entre a Área Metropolitana do
Porto, o Município de Espinho, os Bombeiros Voluntários

Deliberação nº 84/2014

Deliberação nº 43/2014

de Espinho e Bombeiros Voluntários Espinhenses: Pre-

Alteração da tabela de preços 2014:

Deliberação nº 41/2014

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

sente a informação nº 2193/2014, sobre o assunto em título,

Presente a informação nº 2282/2014, sobre o assunto em tí-

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

produção e organização do evento de surf WQS - Espinho

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

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

“Reparação e manutenção de viaturas ligeiras e autocarros”:

2014:

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

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

Presente a informação nº 1042/2014, sobre o assunto em tí-

Presente a informação nº 1393/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

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

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

deliberou, por unanimidade, ratificar os protocolos de cooper-

deliberou, por unanimidade, aprovar a Tabela de Preços, a qual

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

ação celebrados, em 25/02/2014, entre a Área Metropolitana

entrará em vigor a partir do dia 01 de Abril de 2014.

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

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

do Porto, o Município de Espinho, os Bombeiros Voluntários de

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincu-

liberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS,

Espinho e Bombeiros Voluntários Espinhenses visando a traça-

lativo para a aquisição de serviços de “Reparação e manuten-

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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de serviços de “Produção e Organização do Evento de Surf

Votação: A Câmara, tendo presente o exposto na informação

WQS – Espinho 2014” por ajuste direto à empresa Water

acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa

Roots Unipessoal, Lda., com o NIF 509072046 pelo valor base

anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria com ab-

74.990,00€ (setenta e quatro mil e novecentos e noventa eu-

stenção dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e

Deliberação nº 76/2014

atividade económica aberta no ramo de Frutaria (CAE-REV3 n.º

ros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do

celebrar – ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas Inter-

Projeto de “Normas internas de atribuição pelo município

47210 - conforme anexo ao Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14

previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezem-

nas de Funcionamento do Balneário Marinho” e do artigo 12.º

de Espinho de apoio financeiro a agregados familiares

de novembro). Para efeitos do cumprimento desta condição a

bro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado). Os Vereadores

das “Normas Internas de Funcionamento da Piscina Municipal

carenciados no âmbito do programa metropolitano de

que a adjudicação definitiva ficará sujeita, o executivo fixou ao

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

de Espinho” - com a Associação de Socorros Mútuos de Anta

emergência social da Área Metropolitana do Porto 2014

adjudicatário provisório um prazo de dez dias. Mais deliberou a

adores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho

o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal

(PMES – AMP 2014)”:

Câmara, também por unanimidade, que a adjudicação definitiva

votaram contra o pedido de parecer prévio para aquisição de

de Espinho e a Associação de Socorros Mútuos S. Francisco de

Presente a informação nº 1873/2014, sobre o assunto em títu-

ficará dependente de despacho do Presidente da Câmara. Sen-

serviços de produção e organização do evento de surf, World

Assis de Anta para efeitos de atribuição de descontos na utili-

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

do que, a atribuição, depois de realizada a sua adjudicação de-

Qualifying Series (WQS) – Espinho 2014, por considerarem

zação do Balneário Marinho e da Piscina Municipal de Espinho

grante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos

finitiva deverá ser titulada através de contrato a celebrar neste

que os ajustes diretos têm sido uma norma permanente deste

no ano civil de 2014”, de acordo com os considerandos e ter-

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

Município, nos termos análogos aos procedimentos desta na-

executivo camarário e que neste caso concreto deveria ter

mos nele fixados.

presente o exposto na informação acima referida e o projeto de

tureza, incluindo, com as devidas adaptações, as condições de

existido uma consulta pública, mesmo que limitada, aos “play-

normas internas em apreço, com o qual concordou, deliberou,

exploração do espaço nos termos do procedimento realizado

ers” existentes. Este ajuste direto é efetuado por 7 meses

por unanimidade, aprovar os termos do Regulamento de Fun-

pela Câmara em 10/01/2012. Finalmente, deliberou ainda a

bro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado).

tação exigível para o efeito, nomeadamente: comprovativos
de ter regularizadas a sua situação fiscal [Autoridade Tributária e Aduaneira] e contributiva [Segurança Social] e possuir

com uma contratação pelo preço máximo permitido por lei

Deliberação nº 45/2014

cionamento do Programa Metropolitano de Emergência Social

Câmara Municipal de Espinho, por unanimidade, encaminhar o

na contratação de serviços, 74.990 euros acrescido de IVA

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

da Área Metropolitana do Porto para 2014 (PMES-AMP2014)

processo para os serviços de expediente geral da DGAF para

(92.237,70 euros). Achamos pouco transparente e penalizador

Espinho e a Associação Académica de Espinho para efei-

(aprovado por deliberação da Comissão Executiva Metropoli-

assegurar a tramitação subsequente no processo em questão,

para esta Câmara Municipal efetuarmos um ajuste direto pelo

tos de apoio à atividade desportiva no ano civil de 2014

tana do Porto de 22 de janeiro de 2014 e por deliberação do

à semelhança do que ocorre nos procedimentos deste âmbito.

preço máximo, quando o município deveria ter efetuado uma

(relativo à época de 2013/2014):

Conselho Metropolitano do Porto de 31 de janeiro de 2014),

consulta pública, por forma a tornar este processo mais claro

Presente a informação nº 1288/2014, sobre o assunto em tí-

bem como aprovar, ao abrigo da competência regulamentar

e menos gravoso financeiramente, quando é público que esta

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

que possui nos termos conjugados das alíneas k) in fine e u) do

Deliberação nº 78/2014

Câmara Municipal está a atravessar um período conturbado em

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

Revogação da deliberação n.º 63/2014 de 7/03/2014 -

termos financeiros. O Partido Socialista considera que este

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

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, as pre-

Protocolo de Colaboração entre a Agência Portuguesa do

evento tem uma relevância assinalável, por via do seu medi-

exposto na informação acima referida e a proposta de minuta

sentes “Normas internas de atribuição pelo município de Es-

Ambiente, I.P. e o Município de Espinho:

atismo, da publicidade televisiva, do público, do crescimento

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

pinho de apoio financeiro a agregados familiares carenciados

Presente a informação nº 2260/2014, sobre o assunto em tí-

da receita para a restauração, hotelaria e comércio tradicional

por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a

no âmbito do programa metropolitano de emergência social da

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

e principalmente, por poder ser o início da consolidação de um

presente minuta e celebrar com a Associação Académica de

Área Metropolitana do Porto para 2014 (PMES – AMP 2014)”,

integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento

evento de nível mundial, mesmo que sendo de qualificação,

Espinho o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara

com vista à definição das regras que orientam a sua organi-

e deliberou, por unanimidade, com base no exposto na infor-

no nosso concelho.” Os Vereadores do PSD apresentaram a

Municipal de Espinho e a Associação Académica de Espinho

zação e funcionamento no concelho de Espinho.

mação acima referida, revogar, nos termos e para os efeitos

seguinte declaração de voto: “O ajuste direto é uma forma de

para efeitos de apoio à atividade desportiva no ano civil de

contratação pública prevista na lei e, no caso concreto, como

2014 (relativo à época de 2013/2014)”. Os Vereadores do PS

em todos em outros, o procedimento respeitou integralmente

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

Deliberação nº 77/2014

a sua deliberação n.º 63/2014, tomada em reunião ordinária

os valores e as regras definidas no CCP. Acrescenta-se ainda

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho abstiver-

Proposta de exploração da Loja sita no Bloco 5 Conjunto

de 7/03/2014, referente ao Protocolo de Colaboração entre a

que este era, e é, o procedimento adequado à celeridade que é

am-se no protocolo de colaboração com a Associação Académi-

Habitacional da Ponte de Anta:

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município de Espinho.

exigível para, em tempo, submeter o evento em causa e candi-

ca de Espinho por considerarem que a verba disponibilizada é

Presente a informação nº 1882/2014, sobre o assunto em tí-

datura a fundos comunitários, procurando por esta via realizar

manifestamente insuficiente (10.000 euros), as obrigações a

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

no nosso concelho um evento âncora com o mínimo encargo

que a Associação Académica de Espinho (AAE) está sujeita são

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Deliberação nº 79/2014:

para o município.”

extremamente penalizadoras e difíceis de serem alcançadas

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

Revogação da deliberação n.º 64/2014 de 7/03/2014 -

e o crédito que é conferido à AAE pela utilização do pavilhão

pinho, tendo presente a pretensão do requerente e o exposto

Decisão de contratar, aprovação do projeto de execução e

Napoleão Guerra e Nave Polivalente de Espinho parece-nos

na informação acima referida, deliberou, por unanimidade,

peças procedimentais para a execução da empreitada de

Deliberação nº 44/2014

francamente exagerado, desproporcionado e penalizador rela-

realizar a adjudicação provisória da atribuição da exploração

obras públicas «Defesa Longitudinal Aderente - Praia de

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

tivamente aos preços de mercado dos pavilhões gimnodespor-

económica a título precário da loja sita no rés-do-chão do Bloco

Paramos – Espinho”: Presente a informação nº 2309/2014,

Espinho e a Associação de Socorros Mútuos S. Francisco

tivos existentes no próprio concelho”. Os Vereadores do PSD

5 do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, como Frutaria, à

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

de Assis de Anta para efeitos de atribuição de descontos

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Regulamento

requerente Mónica Sofia Zenha de Sousa, pelo valor mensal de

que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara

na utilização do Balneário Marinho e da Piscina Munici-

Geral e Tabela de Taxas do Município de Espinho, aplicável in

250,00€ (duzentos e cinquenta euros) e nos termos das con-

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, com base

pal de Espinho no ano civil de 2014: Presente a informação

casu, foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo

dições fixadas nas peças do procedimento de hasta pública re-

no exposto na informação acima referida, revogar, nos termos

nº 1303/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por

municipal de 26/02/2010, sendo que as respetivas taxas são

alizado para o espaço municipal em questão em 10/01/2012,

e para os efeitos dos artigos 138.º, primeira parte do n.º 1 do

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,

apenas atualizadas, ordinária e anualmente, em função dos

determinando que a adjudicação definitiva fica condicionada à

artigo 140.º, 142.º, n.º 2 e 143.º do Código do Procedimento

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

índices de inflação dos últimos 12 meses (art.º 17 n.º

apresentação pela adjudicatária provisória de toda a documen-

Administrativo, a sua deliberação n.º 64/2014, sobre o assunto

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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1). E assim foram calculados os valores de utilização dos equi-

mara Municipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular

Presente a informação nº 2237/2014, sobre o assunto em tí-

Deliberação nº 73/2014

pamentos desportivos municipais pela entidade beneficiária,

do Concelho de Espinho” apresentada pelo executivo munici-

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

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

ínsitos neste protocolo. Importa ainda dizer que, não obstante

pal foi votada a favor pelo Presidente da Câmara Municipal e

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

“Reparação e Manutenção de Máquinas”:

a redução do orçamento da Divisão do Desporto em 50% e

Vereadores do Partido Social Democrata com os seguintes fun-

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

Presente a informação nº 2274/2014, sobre o assunto em tí-

apesar dos fortes constrangimentos legais e financeiros a que

damentos: A alteração (face a 2013) do valor proposto para

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

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

a autarquia está sujeita, numa análise cuidada, verifica-se um

apoio financeiro à Associação de Futebol Popular do Concelho

para a aquisição de serviços de manutenção de material e eq-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

enorme esforço de forma a seguir exatamente os mesmos cri-

de Espinho (AFPCE), a formalizar através do supra referido

uipamento instalados nas cozinhas, refeitórios e outras insta-

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

térios de apoio do ano civil anterior, que recordamos tiveram

protocolo e colaboração deveu-se à necessidade de adaptar o

lações dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino

liberou por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

o voto favorável dos Vereadores do Partido Socialista. Com

orçamento municipal, por um lado aos cortes obrigatórios por

básico de Espinho, por ajuste direto simplificado à empresa J.

para a aquisição de serviços de “Reparação e manutenção de

efeito, o protocolo exarado em 2013 respeitava ao respetivo

lei por outro para fazer face aos diversos constrangimentos

Patela – Sociedade Unipessoal, Lda., pelo valor de 5.100,00€

máquinas”, por ajuste direto à empresa José António A. Pereira,

ano civil, ou seja de 01/01/2013 a 31/12/2013, enquanto o

de ordem financeira que o Município atravessa. No entanto, a

(cinco mil e cem euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor

pelo valor base de 10.000,00€ (dez mil euros) acrescidos de

presente protocolo respeita à restante parte da época despor-

Câmara Municipal e o executivo municipal que lidero reiteram

e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013,

Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo

tiva do ano civil de 2014, compreendida entre os meses de

o empenho e apoio incondicional que o Município tem pre-

de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de Estado).

73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

janeiro a julho (ou seja, 7 meses). Assim, verifica-se que no ano

stado e pretende continuar a prestar para fomento da prática

de 2013 (Janeiro a Dezembro) o apoio pecuniário concedido de

do desporto no concelho de Espinho, independentemente da

20.000€ corresponde a um valor mensal de 1.666€ e que no

estrutura desportiva, modalidade ou escalão. No que em par-

Deliberação nº 71/2014

Deliberação nº 74/2014

presente ano de 2014 (Janeiro a Julho) o apoio pecuniário con-

ticular respeita à AFPCE, o Município tem respondido a todas

Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de

Pedido de parecer prévio “Reparação e substituição dos

cedido de 10.000€ corresponde a um valor mensal de 1.428€.

as solicitações efetuadas por esta coletividade, no sentido de

manutenção de material e equipamento instalados nas

instrumentos de telegestão do reservatório de água

Manteve-se desta forma o equilíbrio e a equidade no apoio fi-

lhe permitir da melhor forma cumprir com as suas obrigações

cozinhas, refeitórios e outras instalações dos jardins-de-

RE0”:

nanceiro atribuído ao A.A.E., não prejudicando, num contexto

estatutárias. Para além deste apoio de natureza financeira ob-

infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico de Espinho:

Presente a informação nº 2074/2014, sobre o assunto em tí-

particularmente difícil e exigente, a atividade e a formação de-

jeto do protocolo em questão, o Município continuará a prestar

Presente a informação nº 2239/2014, sobre o assunto em tí-

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

sportivas desenvolvidas por esta entidade, em prol dos jovens

à AFPCE e suas coletividades associadas por ela representa-

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

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

do nosso concelho.”

das, diversos apoios de variada natureza; os quais lhes têm

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

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

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

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincu-

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

lativo para a aquisição de serviços de “Reparação e substi-

Deliberação nº 46/2014

volvendo esta modalidade desportiva em Espinho. Acresce,

para a aquisição de serviços de manutenção de material e eq-

tuição dos instrumentos de telegestão do reservatório RE0”,

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-

ainda, que o Município, nos dois últimos anos realizou obras de

uipamento instalados nas cozinhas, refeitórios e outras insta-

por ajuste direto à empresa Tecnilab Portugal SA, pelo valor

pinho e a Associação de Futebol Popular de Espinho para

manutenção e requalificação em todos os campos existentes

lações dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino

base de 1.055,53€ (mil e cinquenta e cinco euros e cinquenta

efeitos de apoio à atividade desportiva para a época de

no Concelho onde são realizados os jogos de Futebol Popular,

básico de Espinho, por ajuste direto simplificado à empresa

e três cêntimos) acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos

2013/2014:

representando tais obras um esforço financeiro considerável

Joaquim Alberto Pinto da Rocha, Lda., pelo valor de 650,00€

termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31

Presente a informação nº 1292/2014, sobre o assunto em tí-

que não pode deixar de pesar como forma essencial de apoio à

(seiscentos e cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal

de Dezembro (LOE 2014).

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

prática do Futebol Popular no concelho.”

permitido continuar a prosseguir a sua atividade associativa
e a pratica futebol popular no concelho, dinamizando e desen-

em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de

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

Estado).

Deliberação nº 75/2014

exposto na informação acima referida e a proposta de minuta

Deliberação nº 47/2014

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviço de dis-

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

Protocolo de apoio à atividade desportiva do Sporting

ponibilização e manutenção de software informático:

por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a

Clube de Espinho no ano civil de 2014 (relativo à época

Deliberação nº 72/2014

Presente a informação nº 1964/2014, sobre o assunto em tí-

presente minuta e celebrar com a Associação de Futebol Popu-

de 2013/2014):

Pedido de parecer prévio aquisição de serviços de “Ma-

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

lar de Espinho o referido “Protocolo de colaboração entre a Câ-

Presente a informação nº 1291/2014, sobre o assunto em tí-

nutenção e reparação de equipamentos”:

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

mara Municipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular

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

Presente a informação nº 1914/2014, sobre o assunto em tí-

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

de Espinho para efeitos de apoio à atividade desportiva para

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder parecer prévio

a época de 2013/2014”. Os Vereadores do PS apresentaram

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

favorável para a abertura de procedimento de aquisição de

a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-

exposto na informação acima referida e a proposta de minuta

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

serviços por Ajuste Direto, para “Aquisição da prestação de

cialista na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-se no pro-

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

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

serviço de disponibilização e manutenção de software para

tocolo de colaboração com a Associação de Futebol Popular de

por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a

para a aquisição de serviços de “Manutenção e reparação de

gestão e controlo no Balneário Marinho, Piscina Solário Atlân-

Espinho (AFPE) por considerarem que a verba disponibilizada

presente minuta e celebrar com o Sporting Clube de Espinho o

equipamentos”, por ajuste direto a Manuel José Ferreira Soares,

tico e Piscina Municipal ”, com a empresa Cedis, Consultores

é manifestamente insuficiente (15.000 euros) relativamente

referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

pelo valor base de 4.708,00€ (quatro mil setecentos e oito eu-

em Sistemas de Informação e Informática, Lda., no valor de

ao ano de 2013, ano de eleições, e as obrigações a que a AFPE

Espinho e o Sporting Clube de Espinho para efeitos de apoio à

ros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do

4.701,60€ (quatro mil setecentos e um euros e sessenta cên-

está sujeita são negativas e inibidora da sua independência.”

atividade desportiva no ano civil de 2014 (Relativo à Época de

previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de Dezem-

timos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e nos termos do

Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração

2013/2014)”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte

bro (LOE 2014).

previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezem

de voto: “A proposta de “Protocolo de Colaboração entre a Câ-

declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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cialista na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-se no pro-

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

tocolo de apoio à atividade desportiva do Sporting Clube de

mento e deliberou, por unanimidade, no âmbito do Contrato

Espinho de Espinho no ano civil de 2014, referente à época

de Aquisição de Serviços relativos à Formação-Ação - “Quali-

2013/2014, por considerarem que a verba disponibilizada é

ficação dos Profissionais da Administração Pública Local “,

manifestamente insuficiente (23.000 euros), as obrigações

celebrado em 23 de novembro de 2013, entre o Município de

a que o Sporting Clube de Espinho (SCE) está sujeito são ex-

Espinho e a Fundação para os Estudos e Formação Autárquica -

tremamente penalizadoras e difíceis de serem alcançadas e o
crédito que é conferido ao SCE pela utilização do pavilhão Na-

Presente a informação nº 1896/2014, sobre o assunto em tí-

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS
MIL E CATORZE.

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

Fundação CEFA, autorizar, ao abrigo do previsto no Caderno de

Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e ca-

retidos, associados à empreitada “Reparação de arruamen-

Encargos do respetivo procedimento, conjugado com os artigo

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

tos degradados” adjudicada à empresa “Manuel Francisco de

poleão Guerra e Nave Polivalente de Espinho parece-nos fran-

318.º e 319.º do Código dos Contratos Públicos, a cessão par-

Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara

Almeida, S.A.”

camente exagerado, desproporcionado e penalizador relativa-

cial da posição contratual que a referida Fundação CEFA detém,

sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim

mente aos preços de mercado dos pavilhões gimnodesportivos

a favor da empresa Lexus-Consultores, Lda., no que diz respei-

José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores

existentes no próprio concelho.”. Os Vereadores do PSD apre-

to à administração da formação propriamente dita, que corre-

António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mes-

sentaram a seguinte declaração de voto: “O Regulamento Geral

sponde à rubrica 2 dos projetos de formação-ação em questão,

quita de Jesus, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís

e Tabela de Taxas do Município de Espinho, aplicável in casu,

continuando a execução do Contrato, na parte restante, a caber

Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado por

foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo munici-

à Fundação CEFA.

motivo justificado os Vereadores Leonor Cristina Costa Matos

e o troço entre a avenida 32 e a avenida 24:

Lêdo da Fonseca e José Barbosa Mota. Sendo 16.00 horas, o

Presente a informação nº 2036/2014, sobre o assunto em tí-

Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela

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

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e

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

pal de 26/02/2010, sendo que as respetivas taxas são apenas
atualizadas, ordinária e anualmente, em função dos índices de
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de caução:

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos valores

Deliberação nº 68/2014
Liberação total de caução – Reforço de pavimento na rua
19 entre os troços entre a rua da Congosta e a rua da Igreja

inflação dos últimos 12 meses (art.º 17 n.º 1). E assim foram

Deliberação nº 49/2014

calculados os valores de utilização dos equipamentos de-

Carnaval 2014 - “ A escola sai à rua” - Ocupação da via

sportivos municipais pela entidade beneficiária, ínsitos neste

Pública:

protocolo. Importa ainda dizer que, não obstante a redução

Presente a informação nº 1417/2014, sobre o assunto em tí-

do orçamento da Divisão do Desporto em 50% e apesar dos

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

na Rua 19 entre os troços entre a Rua da Congosta e a Rua da

fortes constrangimentos legais e financeiros a que a autarquia

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

Igreja e o troço entre a Avenida 32 e a Avenida 24” adjudicada

está sujeita, numa análise cuidada, verifica-se um enorme es-

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

Deliberação nº 65/2014

à empresa “Civopal, Sociedade de Construções e Obras Públi-

forço de forma a seguir exatamente os mesmos critérios de

liberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública

Aprovação das Atas nºs 4/2014 e 5/2014:

cas Aliança, Lda.”

apoio do ano civil anterior, que recordamos tiveram o voto

para realização de um cortejo carnavalesco integrado por crian-

Em virtude das atas n.ºs 4/2014 e 5/2014, das reuniões or-

favorável dos Vereadores do Partido Socialista. Com efeito, o

ças das escolas do concelho do ensino do 1º ciclo e infantários

dinárias da Câmara Municipal de 21 de fevereiro e 7 de março

protocolo exarado em 2013 respeitava ao respetivo ano civil,

nas ruas da freguesia de Espinho, no dia 28 de fevereiro de

respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os

ou seja de 01/01/2013 a 31/12/2013, enquanto o presente

2014, de acordo com o percurso indicado no ofício datado de

seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo

protocolo respeita à restante parte da época desportiva do ano

19/02/2012 da Junta de Freguesia de Espinho, bem como a

a Câmara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º

civil de 2014, compreendida entre os meses de janeiro a julho

instalação de uma tenda circense no recinto a sul da Rua 23

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

(ou seja, 7 meses). Assim, verifica-se que no ano de 2013 (Ja-

e do Parque João de Deus (área envolvente à vila Manuela a

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

de Espinho:

neiro a Dezembro) o apoio pecuniário concedido de 40.000€

norte do Centro Multimeios) entre os dias 28/02 e 3/03 para

posto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas

Presente a informação nº 2238/2014, sobre o assunto em tí-

corresponde a um valor mensal de 3.233€ e que no presente

realização de diversas ações de carnaval.

aprovações por unanimidade.

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

Financeira.

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

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

deliberou por unanimidade, aprovar a liberação total dos va-

deliberações sobre os assuntos dela constantes:

lores retidos, associados à empreitada “Reforço de pavimento

Deliberação nº 69/2014
Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de
manutenção de material e equipamento instalados nos
jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico

ano de 2014 (Janeiro a Julho) o apoio pecuniário concedido de

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

23.000€ corresponde a um valor mensal de 3.285€. Manteve-

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

se desta forma o equilíbrio e a equidade no apoio financeiro

Deliberação nº 50/2014

atribuído ao S.C.E., não prejudicando, num contexto particular-

Ocupação da Via Pública para Desfile de Carnaval:

mente difícil e exigente, a atividade e a formação desportivas
desenvolvidas por esta entidade, em prol dos jovens do nosso
concelho.”

Deliberação nº 66/2014

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincula-

Liberação parcial de caução - Passagem superior da ribei-

tivo para a aquisição de serviços de manutenção de material

Presente a informação nº 1328/2014, sobre o assunto em tí-

ra de Silvalde:

e equipamento instalados nos jardins-de-infância e escolas do

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

Presente a informação nº 1916/2014, sobre o assunto em

1.º ciclo do ensino básico de Espinho, por ajuste direto simplifi-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer par-

cado à empresa Tele-Rocha – Gás, Móveis e Eletrodomésticos,

te integrante desta ata, bem como o documento na mesma

Lda., pelo valor de €2.060 (dois mil e sessenta euros), com IVA

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública

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

incluído à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no ar-

Deliberação nº 48/2014

para realização de um desfile de carnaval nas ruas da freguesia

tigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014

Contrato de Aquisição de Serviços relativos à Formação-

to e deliberou por unanimidade, aprovar a liberação de 30%

de Paramos, no dia 28 de fevereiro de 2014, de acordo com o

(1467,34€) dos valores retidos, associados à empreitada “Pas-

– Lei do Orçamento de Estado).

Ação - “Qualificação dos Profissionais da Administração

percurso indicado no requerimento datado de 14/02/2012 do

Pública Local” - Pedido de Cessão Parcial de Posição Con-

sagem Superior da Ribeira de Silvalde”, adjudicada à empresa

Centro Social de Paramos.

“António Salgado Correia – Construções e Engenharia, Lda.”

tratual:

Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de

Presente a informação nº 992/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

Deliberação nº 51/2014

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Segunda alteração à constituição da Comissão Municipal

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Deliberação nº 70/2014
manutenção de material e equipamento das cozinhas, re-

Deliberação nº 67/2014
Reparação de arruamentos degradados – Liberação total

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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devidos pela exploração da cafetaria da Piscina Municipal

33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para a execução da

de Toponímia:

tidades com relevância social na área do concelho de Espinho é

referente a dezembro de 2013:

empreitada de obras públicas por ajuste direto, nos termos

Presente a informação nº 1331/2014, sobre o assunto em títu-

inferior ao montante previsto e atribuído no ano de 2013, mais

Presente a informação nº 1722/2014, sobre o assunto em tí-

do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 24º do Código dos

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

precisamente menos 20.000€. O que por si só, obrigou que a

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

Contratos Públicos, à empresa Irmãos Cavaco, S.A., pelo valor

grante desta ata. Votação: A Câmara, tendo presente a propos-

proposta em votação tivesse em conta essa redução e, nesse

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

base de 1.206.160,85€ (um milhão duzentos e seis mil cento

ta do Sr. Presidente constante da informação nº 1331/2014,

sentido procurasse atingir uma equidade prática que garan-

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

e sessenta euros e oitenta e cinco cêntimos) acrescidos de Iva

com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, revogar a

tisse uma eficiência e justiça na distribuição dos subsídios em

deliberou, por unanimidade, aprovar a redução de 30% do valor

à taxa legal em vigor.

deliberação do órgão executivo tomada em sua reunião or-

questão. Para efeitos da escolha das entidades a contemplar

dinária de 7 de maio de 2010 e aprovar uma segunda alteração

e do valor correspondente a atribuir neste âmbito foram tidas

devido pela exploração da cafetaria da Piscina Municipal, refer-

à constituição da Comissão Municipal de Toponímia (conforme

em conta as diretivas mais recentes do Turismo de Portugal,

alegados pelo requerente, bem como a proposta apresentada

Assuntos para conhecimento:

originalmente aprovada por deliberação da Câmara de 26 de

e demais regras impostas por lei e por este instituto público

pela Divisão de Desporto.

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento

março de 2010), por forma a que esta Comissão passe a ter

para a atribuição das verbas em causa. Com efeito, é indicação

do Resumo Diário da Tesouraria do dia 28 de Fevereiro de

a seguinte composição: “a) - O Presidente da Assembleia Mu-

do Turismo de Portugal que o subsídio seja atribuído a institu-

ente ao mês de dezembro de 2013, tendo em conta os motivos
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2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

nicipal; b) – O Presidente da Câmara Municipal ou seu repre-

ições de relevância social, tal como decorre da lei, implicando

Deliberação nº 62/2014

ÇAMENTAIS (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de

sentante; c) – O (Os) Presidente da Junta de Freguesia (à qual

isso que não possam ser atribuídos subsídios a entidades que

Normas de atribuição de prémios de desporto do Municí-

sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): trinta e

o arruamento pertence); d) – Um Técnico Superior do Município,

não apresentarem documentos que atestem e comprovem

pio de Espinho:

um mil quatrocentos e quarenta e sete euros e oitenta e sete

ligado à área da Cultura (licenciado) numa das seguintes áreas:

devidamente a relevância social da sua instituição, nomead-

Presente a informação nº 1700/2014, sobre o assunto em tí-

cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e no-

história, arqueologia ou arquitetura; e) – Um representante da

amente os seus estatutos, planos e relatórios de atividades,

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

venta e cinco mil e oitenta e dois euros e dois cêntimos. DOCU-

Sociedade Civil (personalidade do município, com reconhecido

entre outros que se afigurem como pertinentes e relevantes. O

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

MENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e

valor na área da história, cultura e estudo das tradições do mu-

executivo, sustentado no trabalho efetuado pelo Gabinete de

(em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o exposto na

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

nicípio).”

Apoio às coletividades, enquanto unidade orgânica da Câmara

informação acima referida e a proposta de minuta de normas

28 de Fevereiro do corrente ano foram cabimentadas despesas

cujas competências incluem o acompanhamento e verificação

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

no valor de, trinta e cinco milhões setecentos e vinte e oito mil

do trabalho realizado pelas instituições e coletividades locais

aprovar as “Normas de atribuição de prémios de desporto do

oitocentos e trinta euros e cinquenta e um cêntimos e tendo

Deliberação nº 52/2014

desta natureza, recolheu elementos suficientes e sustentados

Município de Espinho”.

sido efetuados pagamentos ate ao mesmo dia no valor de três

Turismo de Portugal – atribuição de subsídios 2014:

para decidir sobre a distribuição destes subsídios com base na

milhões novecentos e cinquenta mil trezentos e trinta e dois

Presente a informação nº 1357/2014, sobre o assunto em tí-

importância da relevância social de cada uma das entidades

euros e vinte e um cêntimos.

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

contempladas nesta proposta. No entanto, queremos frisar

Deliberação nº 63/2014

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

que a indicação de entidades ao Turismo de Portugal para

Protocolo de Colaboração entre a Agência Portuguesa do

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

atribuição destes subsídios é apenas uma das formas que o

Ambiente, I.P. e o Município de Espinho:

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

liberou, por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, apro-

Município desenvolve e executa em prol das coletividades e

Presente a informação nº 1787/2014, sobre o assunto em tí-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

var a atribuição dos subsídios às entidades de relevância social

associativismo local. Continuando a Câmara Municipal a apoiar

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

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

do município nos termos constantes da listagem apresentada

todas as coletividades de caracter social, cultural, desportivo

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

estão confiadas.

na informação acima referida. Os Vereadores do PS apresenta-

e outras, no âmbito das suas competências e atribuições au-

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

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

tárquicas e mediantes disponibilidade (não obstante os esfor-

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Proto-

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

Socialista na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-se na

ços que tal implica, mas que são corajosamente envidados),

colo de Colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente,

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

atribuição de subsídios para 2014 às associações com maior

quer em transportes, autorização da utilização de instalações

I.P. e o Município de Espinho relativo à “Defesa Longitudinal

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

relevância no concelho de Espinho, por parte do Turismo de

municipais, cedência temporária de mobiliário e outros apoios

Aderente - Praia de Paramos - Espinho”.

75/2013, de 12 de setembro.

Portugal, por considerarem que os critérios escolhidos não

diversos para o desenvolvimento da sua atividade estatutária.”

são uniformes e encerra bastantes injustiças. Consideramos
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

que há discrepâncias assinaláveis de 2013 para 2014 no que

Deliberação nº 64/2014

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

diz respeito ao subsídio atribuído a algumas associações de

Deliberação nº 53/2014

Decisão de contratar, aprovação do projeto de execução e

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

carácter social e cultural. Por último, não entendemos que a

Procedimento de Hasta Pública para atribuição, a título

peças procedimentais para a execução da empreitada de

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

Câmara Municipal de Espinho não trate com a relevância que

precário, de exploração comercial do espaço destinado

obras públicas “Defesa Longitudinal Aderente - Praia de

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

merecem algumas entidades de caráter cultural e desportivo

a cafetaria sito no edifício da Biblioteca Municipal José

Paramos – Espinho”:

que a subscreveu.

pelo prestígio nacional e internacional que possuem.”. Os elei-

Marmelo e Silva, em Espinho – 2014:

tos pelo PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A

Presente a informação nº 1364/2014, sobre o assunto em tí-

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

O Presidente da Câmara Municipal

proposta de atribuição de subsídios para 2014 pelo Turismo de

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

A Secretária da Câmara Municipal

Presente a informação nº 1756/2014, sobre o assunto em tí-

Portugal no âmbito das Verbas do Jogo apresentada pela Câ-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

mara Municipal foi votada a favor pelo Presidente da Câmara e

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a ab-

Vereadores do Partido Social Democrata com os seguintes fun-

conhecimento da proposta da Sr.ª Vereadora da Cultura e de-

ertura do procedimento, a aprovação do projeto e das peças

damentos: Em 2014 o valor dos subsídios a atribuir pelo Tu-

liberou, por unanimidade, realizar um procedimento de hasta

procedimentais, de acordo com a alínea f), do n.º 1 do artigo

rismo de Portugal, no âmbito das contrapartidas do Jogo, a en-

pública restrito à participação dos interessados que previa

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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mente apresentaram, em requerimento ao Município, a sua

Período de Intervenção do Público: Sem intervenções

manifestação de interesse em explorar a cafetaria da Bibliote-

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

ca, mediante convite para apresentação de proposta em carta

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Deliberação nº 55/2014

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

fechada em ato público, e depois da abertura da mesma com

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

Aprovação da conta final – Reparação de arruamentos em

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincula-

licitação com base no valor mais alto proposto. Mais deliberou a

75/2013, de 12 de setembro.

cubos degradados pelas intempéries:

tivo para a aquisição de serviços de “Manutenção de Centrais

Presente a informação nº 1658/2014, sobre o assunto em tí-

Térmicas/Grupos Hidráulicos – Piscina Solário Atlântico e Pis-

Câmara aprovar as peças do procedimento em causa programa

Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referi-

e condições, convites aos interessados e marcar o ato público

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

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

cina Municipal de Espinho”, por ajuste direto à empresa MCM

da Hasta para o dia 11/03/2014, pelas 11h00m, designando

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

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

– Moreira, Cruz & Magalhães, Lda., pelo valor de 14.178,00 €

para o efeito Comissão constituída pelos Vereadores Leonor

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

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

(catorze mil cento e setenta e oito euros), acrescido de Iva à

Fonseca, Quirino de Jesus e Carlos Sárria.

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, referente à

taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

empreitada “Reparação de arruamentos em cubos degradados

da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do

que a subscreveu.

pelas intempéries”, adjudicada à empresa “J. Silva Reis, Engen-

Orçamento de Estado).

Assuntos para conhecimento:
Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento

haria Unipessoal, Lda.”

do Resumo Diário da Tesouraria do dia do dia 14 de fevereiro

O Presidente da Câmara Municipal

de 2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

A Secretária da Câmara Municipal

Deliberação nº 59/2014

ÇAMENTAIS: (Inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de

Deliberação nº 56/2014

Pedido de parecer prévio para “Aquisição de serviços de

sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) cento e

Liberação total de caução - Conceção/Construção de can-

inspeções/reinspeções periódicas de elevadores:

trinta e um mil duzentos e cinquenta e nove euros e noventa

tina e 4 salas - EB1/JI Espinho 2:

Presente a informação nº 1636/2014, sobre o assunto em tí-

cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e cin-

Presente a informação nº 1388/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

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

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

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

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

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio para a

deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos va-

“Aquisição de serviços de “Inspeções/Reinspeções Periódicas

lores retidos, associados à empreitada “Conceção/Construção

de Elevadores”, por ajuste direto à empresa Associação de Ins-

quenta e três mil e vinte e cinco euros e sessenta e oito cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e
noventa e quatro cêntimos.

23
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 14 de Fever-

ATA N. 05/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E
CATORZE .

de cantina e 4 salas – EB1/JI Espinho2” adjudicada à empresa

petores Portuenses de Elevadores - AIPEL, pelo valor base de

de trinta e três milhões oitocentos e cinquenta e dois mil e

Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e catorze, nesta

“Silarba – Construções, Lda.”, devendo, no entanto, proceder-se

19.410,00€ (dezanove mil quatrocentos e dez euros) acresci-

cinquenta e um euros e sessenta e nove cêntimos, tendo sido

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

à correção do lapso de escrita respeitante à data que está ín-

dos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no ar-

efetuados pagamentos ate ao mesmo dia no valor de dois mil-

niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência

sita no auto de receção definitiva, remetendo-se, para o efeito,

tigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014)

hões setecentos e vinte e quatro mil novecentos e trinta e um

do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira,

à Divisão de Obras Municipais.

– Lei do Orçamento de Estado).

euros e quinze cêntimos.

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de

eiro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor

Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da FonApelo conjunto do Município de Espinho, Delegação da OA

seca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Augusto Fer-

Deliberação nº 57/2014

Deliberação nº 60/2014

e Tribunal de Espinho para instalação de uma secção de

reira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos

Liberação total de caução – Melhoramento de passeios e

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços

competência especializada em Espinho enviado à Minis-

Neto, tendo faltado por motivo justificado o Vereador José Bar-

arruamentos - Construção de passadiço ao longo da mar-

“Limpeza e desobstrução de coletores de saneamento e

tra da Justiça:

bosa Mota. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente declarou

ginal de Paramos:

estações elevatórias no concelho de Espinho”:

A Câmara, tendo presente esta proposta do Sr. Presidente, to-

aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da

Presente a informação nº 1429/2014, sobre o assunto em tí-

Presente a informação nº 1506/2014, sobre o assunto em tí-

mou conhecimento das diligências efetuadas junto do Minis-

Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

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

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

tério da Justiça, em conjunto com a Delegação de Espinho da

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

Ordem dos Advogados e o Tribunal de Espinho, em particular

deliberações sobre os assuntos dela constantes:

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

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

liberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos valores

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

do documento enviado à Ministra da Justiça “Apelo conjunto do

retidos, associados à empreitada “Melhoramento de passeios e

para a aquisição de serviços de “Limpeza e desobstrução de co-

para instalação de uma secção de competência especializada

Deliberação nº 54/2014

arruamentos – Construção de passadiço ao longo da marginal

letores de saneamento e estações elevatórias no concelho de

em Espinho”, remetendo o assunto para conhecimento, tam-

Aprovação da conta final - Execução de muro de suporte

de Paramos” adjudicada à empresa “Jardimagem – Construção e

Espinho”, por ajuste direto à empresa Limpa Canal – Limpezas

bém, da Assembleia Municipal.

da estrada EN 109 com a avenida 32:

Manutenção de Espaços Verdes, S.A.”

Ecológicas Lda, pelo valor base de 33.500,00€ (trinta e três mil

Município de Espinho, Delegação da OA e Tribunal de Espinho

Presente a informação nº 1564/2014, sobre o assunto em tí-

e quinhentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e

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

nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

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

Deliberação nº 58/2014

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

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

Pedido de Parecer Prévio - Aquisição de Serviços - Ma-

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, referente à

nutenção de Centrais Térmicas/Grupos Hidráulicos - Pis-

estão confiadas.

empreitada “Execução de muro de suporte da estrada EN 109

cina Solário Atlântico e Piscina Municipal de Espinho:

Deliberação nº 61/2014

com a avenida 32”, adjudicada à empresa “Majober – Sociedade

Presente a informação nº 1809/2014, sobre o assunto em tí-

Pedido de redução de 1/3 no pagamento dos valores

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

31 de dezembro (LOE 2014).

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

mente apresentaram, em requerimento ao Município, a sua

Período de Intervenção do Público: Sem intervenções

manifestação de interesse em explorar a cafetaria da Bibliote-

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

ca, mediante convite para apresentação de proposta em carta

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Deliberação nº 55/2014

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

fechada em ato público, e depois da abertura da mesma com

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

Aprovação da conta final – Reparação de arruamentos em

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincula-

licitação com base no valor mais alto proposto. Mais deliberou a

75/2013, de 12 de setembro.

cubos degradados pelas intempéries:

tivo para a aquisição de serviços de “Manutenção de Centrais

Presente a informação nº 1658/2014, sobre o assunto em tí-

Térmicas/Grupos Hidráulicos – Piscina Solário Atlântico e Pis-

Câmara aprovar as peças do procedimento em causa programa

Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referi-

e condições, convites aos interessados e marcar o ato público

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

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

cina Municipal de Espinho”, por ajuste direto à empresa MCM

da Hasta para o dia 11/03/2014, pelas 11h00m, designando

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

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

– Moreira, Cruz & Magalhães, Lda., pelo valor de 14.178,00 €

para o efeito Comissão constituída pelos Vereadores Leonor

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

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

(catorze mil cento e setenta e oito euros), acrescido de Iva à

Fonseca, Quirino de Jesus e Carlos Sárria.

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, referente à

taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

empreitada “Reparação de arruamentos em cubos degradados

da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do

que a subscreveu.

pelas intempéries”, adjudicada à empresa “J. Silva Reis, Engen-

Orçamento de Estado).

Assuntos para conhecimento:
Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento

haria Unipessoal, Lda.”

do Resumo Diário da Tesouraria do dia do dia 14 de fevereiro

O Presidente da Câmara Municipal

de 2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

A Secretária da Câmara Municipal

Deliberação nº 59/2014

ÇAMENTAIS: (Inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de

Deliberação nº 56/2014

Pedido de parecer prévio para “Aquisição de serviços de

sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) cento e

Liberação total de caução - Conceção/Construção de can-

inspeções/reinspeções periódicas de elevadores:

trinta e um mil duzentos e cinquenta e nove euros e noventa

tina e 4 salas - EB1/JI Espinho 2:

Presente a informação nº 1636/2014, sobre o assunto em tí-

cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e cin-

Presente a informação nº 1388/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

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

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

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

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

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio para a

deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos va-

“Aquisição de serviços de “Inspeções/Reinspeções Periódicas

lores retidos, associados à empreitada “Conceção/Construção

de Elevadores”, por ajuste direto à empresa Associação de Ins-

quenta e três mil e vinte e cinco euros e sessenta e oito cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e
noventa e quatro cêntimos.
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A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 14 de Fever-

ATA N. 05/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E
CATORZE .

de cantina e 4 salas – EB1/JI Espinho2” adjudicada à empresa

petores Portuenses de Elevadores - AIPEL, pelo valor base de

de trinta e três milhões oitocentos e cinquenta e dois mil e

Aos sete dias do mês de março do ano dois mil e catorze, nesta

“Silarba – Construções, Lda.”, devendo, no entanto, proceder-se

19.410,00€ (dezanove mil quatrocentos e dez euros) acresci-

cinquenta e um euros e sessenta e nove cêntimos, tendo sido

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

à correção do lapso de escrita respeitante à data que está ín-

dos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no ar-

efetuados pagamentos ate ao mesmo dia no valor de dois mil-

niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência

sita no auto de receção definitiva, remetendo-se, para o efeito,

tigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014)

hões setecentos e vinte e quatro mil novecentos e trinta e um

do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira,

à Divisão de Obras Municipais.

– Lei do Orçamento de Estado).

euros e quinze cêntimos.

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de

eiro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor

Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da FonApelo conjunto do Município de Espinho, Delegação da OA

seca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Augusto Fer-

Deliberação nº 57/2014

Deliberação nº 60/2014

e Tribunal de Espinho para instalação de uma secção de

reira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos

Liberação total de caução – Melhoramento de passeios e

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços

competência especializada em Espinho enviado à Minis-

Neto, tendo faltado por motivo justificado o Vereador José Bar-

arruamentos - Construção de passadiço ao longo da mar-

“Limpeza e desobstrução de coletores de saneamento e

tra da Justiça:

bosa Mota. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente declarou

ginal de Paramos:

estações elevatórias no concelho de Espinho”:

A Câmara, tendo presente esta proposta do Sr. Presidente, to-

aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da

Presente a informação nº 1429/2014, sobre o assunto em tí-

Presente a informação nº 1506/2014, sobre o assunto em tí-

mou conhecimento das diligências efetuadas junto do Minis-

Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

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

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

tério da Justiça, em conjunto com a Delegação de Espinho da

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

Ordem dos Advogados e o Tribunal de Espinho, em particular

deliberações sobre os assuntos dela constantes:

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

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

liberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos valores

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

do documento enviado à Ministra da Justiça “Apelo conjunto do

retidos, associados à empreitada “Melhoramento de passeios e

para a aquisição de serviços de “Limpeza e desobstrução de co-

para instalação de uma secção de competência especializada

Deliberação nº 54/2014

arruamentos – Construção de passadiço ao longo da marginal

letores de saneamento e estações elevatórias no concelho de

em Espinho”, remetendo o assunto para conhecimento, tam-

Aprovação da conta final - Execução de muro de suporte

de Paramos” adjudicada à empresa “Jardimagem – Construção e

Espinho”, por ajuste direto à empresa Limpa Canal – Limpezas

bém, da Assembleia Municipal.

da estrada EN 109 com a avenida 32:

Manutenção de Espaços Verdes, S.A.”

Ecológicas Lda, pelo valor base de 33.500,00€ (trinta e três mil

Município de Espinho, Delegação da OA e Tribunal de Espinho

Presente a informação nº 1564/2014, sobre o assunto em tí-

e quinhentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e

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

nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

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

Deliberação nº 58/2014

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

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

Pedido de Parecer Prévio - Aquisição de Serviços - Ma-

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final, referente à

nutenção de Centrais Térmicas/Grupos Hidráulicos - Pis-

estão confiadas.

empreitada “Execução de muro de suporte da estrada EN 109

cina Solário Atlântico e Piscina Municipal de Espinho:

Deliberação nº 61/2014

com a avenida 32”, adjudicada à empresa “Majober – Sociedade

Presente a informação nº 1809/2014, sobre o assunto em tí-

Pedido de redução de 1/3 no pagamento dos valores

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

31 de dezembro (LOE 2014).

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

devidos pela exploração da cafetaria da Piscina Municipal

33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para a execução da

de Toponímia:

tidades com relevância social na área do concelho de Espinho é

referente a dezembro de 2013:

empreitada de obras públicas por ajuste direto, nos termos

Presente a informação nº 1331/2014, sobre o assunto em títu-

inferior ao montante previsto e atribuído no ano de 2013, mais

Presente a informação nº 1722/2014, sobre o assunto em tí-

do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 24º do Código dos

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

precisamente menos 20.000€. O que por si só, obrigou que a

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

Contratos Públicos, à empresa Irmãos Cavaco, S.A., pelo valor

grante desta ata. Votação: A Câmara, tendo presente a propos-

proposta em votação tivesse em conta essa redução e, nesse

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

base de 1.206.160,85€ (um milhão duzentos e seis mil cento

ta do Sr. Presidente constante da informação nº 1331/2014,

sentido procurasse atingir uma equidade prática que garan-

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

e sessenta euros e oitenta e cinco cêntimos) acrescidos de Iva

com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, revogar a

tisse uma eficiência e justiça na distribuição dos subsídios em

deliberou, por unanimidade, aprovar a redução de 30% do valor

à taxa legal em vigor.

deliberação do órgão executivo tomada em sua reunião or-

questão. Para efeitos da escolha das entidades a contemplar

dinária de 7 de maio de 2010 e aprovar uma segunda alteração

e do valor correspondente a atribuir neste âmbito foram tidas

devido pela exploração da cafetaria da Piscina Municipal, refer-

à constituição da Comissão Municipal de Toponímia (conforme

em conta as diretivas mais recentes do Turismo de Portugal,

alegados pelo requerente, bem como a proposta apresentada

Assuntos para conhecimento:

originalmente aprovada por deliberação da Câmara de 26 de

e demais regras impostas por lei e por este instituto público

pela Divisão de Desporto.

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento

março de 2010), por forma a que esta Comissão passe a ter

para a atribuição das verbas em causa. Com efeito, é indicação

do Resumo Diário da Tesouraria do dia 28 de Fevereiro de

a seguinte composição: “a) - O Presidente da Assembleia Mu-

do Turismo de Portugal que o subsídio seja atribuído a institu-

ente ao mês de dezembro de 2013, tendo em conta os motivos

25

2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

nicipal; b) – O Presidente da Câmara Municipal ou seu repre-

ições de relevância social, tal como decorre da lei, implicando

Deliberação nº 62/2014

ÇAMENTAIS (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de

sentante; c) – O (Os) Presidente da Junta de Freguesia (à qual

isso que não possam ser atribuídos subsídios a entidades que

Normas de atribuição de prémios de desporto do Municí-

sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): trinta e

o arruamento pertence); d) – Um Técnico Superior do Município,

não apresentarem documentos que atestem e comprovem

pio de Espinho:

um mil quatrocentos e quarenta e sete euros e oitenta e sete

ligado à área da Cultura (licenciado) numa das seguintes áreas:

devidamente a relevância social da sua instituição, nomead-

Presente a informação nº 1700/2014, sobre o assunto em tí-

cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e no-

história, arqueologia ou arquitetura; e) – Um representante da

amente os seus estatutos, planos e relatórios de atividades,

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

venta e cinco mil e oitenta e dois euros e dois cêntimos. DOCU-

Sociedade Civil (personalidade do município, com reconhecido

entre outros que se afigurem como pertinentes e relevantes. O

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

MENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e

valor na área da história, cultura e estudo das tradições do mu-

executivo, sustentado no trabalho efetuado pelo Gabinete de

(em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o exposto na

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

nicípio).”

Apoio às coletividades, enquanto unidade orgânica da Câmara

informação acima referida e a proposta de minuta de normas

28 de Fevereiro do corrente ano foram cabimentadas despesas

cujas competências incluem o acompanhamento e verificação

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

no valor de, trinta e cinco milhões setecentos e vinte e oito mil

do trabalho realizado pelas instituições e coletividades locais

aprovar as “Normas de atribuição de prémios de desporto do

oitocentos e trinta euros e cinquenta e um cêntimos e tendo

Deliberação nº 52/2014

desta natureza, recolheu elementos suficientes e sustentados

Município de Espinho”.

sido efetuados pagamentos ate ao mesmo dia no valor de três

Turismo de Portugal – atribuição de subsídios 2014:

para decidir sobre a distribuição destes subsídios com base na

milhões novecentos e cinquenta mil trezentos e trinta e dois

Presente a informação nº 1357/2014, sobre o assunto em tí-

importância da relevância social de cada uma das entidades

euros e vinte e um cêntimos.

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

contempladas nesta proposta. No entanto, queremos frisar

Deliberação nº 63/2014

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

que a indicação de entidades ao Turismo de Portugal para

Protocolo de Colaboração entre a Agência Portuguesa do

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

atribuição destes subsídios é apenas uma das formas que o

Ambiente, I.P. e o Município de Espinho:

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

liberou, por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, apro-

Município desenvolve e executa em prol das coletividades e

Presente a informação nº 1787/2014, sobre o assunto em tí-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

var a atribuição dos subsídios às entidades de relevância social

associativismo local. Continuando a Câmara Municipal a apoiar

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

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

do município nos termos constantes da listagem apresentada

todas as coletividades de caracter social, cultural, desportivo

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

estão confiadas.

na informação acima referida. Os Vereadores do PS apresenta-

e outras, no âmbito das suas competências e atribuições au-

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

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

tárquicas e mediantes disponibilidade (não obstante os esfor-

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Proto-

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

Socialista na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-se na

ços que tal implica, mas que são corajosamente envidados),

colo de Colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente,

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

atribuição de subsídios para 2014 às associações com maior

quer em transportes, autorização da utilização de instalações

I.P. e o Município de Espinho relativo à “Defesa Longitudinal

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

relevância no concelho de Espinho, por parte do Turismo de

municipais, cedência temporária de mobiliário e outros apoios

Aderente - Praia de Paramos - Espinho”.

75/2013, de 12 de setembro.

Portugal, por considerarem que os critérios escolhidos não

diversos para o desenvolvimento da sua atividade estatutária.”

são uniformes e encerra bastantes injustiças. Consideramos
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

que há discrepâncias assinaláveis de 2013 para 2014 no que

Deliberação nº 64/2014

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

diz respeito ao subsídio atribuído a algumas associações de

Deliberação nº 53/2014

Decisão de contratar, aprovação do projeto de execução e

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

carácter social e cultural. Por último, não entendemos que a

Procedimento de Hasta Pública para atribuição, a título

peças procedimentais para a execução da empreitada de

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

Câmara Municipal de Espinho não trate com a relevância que

precário, de exploração comercial do espaço destinado

obras públicas “Defesa Longitudinal Aderente - Praia de

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

merecem algumas entidades de caráter cultural e desportivo

a cafetaria sito no edifício da Biblioteca Municipal José

Paramos – Espinho”:

que a subscreveu.

pelo prestígio nacional e internacional que possuem.”. Os elei-

Marmelo e Silva, em Espinho – 2014:

tos pelo PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A

Presente a informação nº 1364/2014, sobre o assunto em tí-

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

O Presidente da Câmara Municipal

proposta de atribuição de subsídios para 2014 pelo Turismo de

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

A Secretária da Câmara Municipal

Presente a informação nº 1756/2014, sobre o assunto em tí-

Portugal no âmbito das Verbas do Jogo apresentada pela Câ-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

mara Municipal foi votada a favor pelo Presidente da Câmara e

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a ab-

Vereadores do Partido Social Democrata com os seguintes fun-

conhecimento da proposta da Sr.ª Vereadora da Cultura e de-

ertura do procedimento, a aprovação do projeto e das peças

damentos: Em 2014 o valor dos subsídios a atribuir pelo Tu-

liberou, por unanimidade, realizar um procedimento de hasta

procedimentais, de acordo com a alínea f), do n.º 1 do artigo

rismo de Portugal, no âmbito das contrapartidas do Jogo, a en-

pública restrito à participação dos interessados que previa

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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cialista na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-se no pro-

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

tocolo de apoio à atividade desportiva do Sporting Clube de

mento e deliberou, por unanimidade, no âmbito do Contrato

Espinho de Espinho no ano civil de 2014, referente à época

de Aquisição de Serviços relativos à Formação-Ação - “Quali-

2013/2014, por considerarem que a verba disponibilizada é

ficação dos Profissionais da Administração Pública Local “,

manifestamente insuficiente (23.000 euros), as obrigações

celebrado em 23 de novembro de 2013, entre o Município de

a que o Sporting Clube de Espinho (SCE) está sujeito são ex-

Espinho e a Fundação para os Estudos e Formação Autárquica -

tremamente penalizadoras e difíceis de serem alcançadas e o
crédito que é conferido ao SCE pela utilização do pavilhão Na-

Presente a informação nº 1896/2014, sobre o assunto em tí-

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS
MIL E CATORZE.

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

Fundação CEFA, autorizar, ao abrigo do previsto no Caderno de

Aos vinte e um dias do mês de março do ano dois mil e ca-

retidos, associados à empreitada “Reparação de arruamen-

Encargos do respetivo procedimento, conjugado com os artigo

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

tos degradados” adjudicada à empresa “Manuel Francisco de

poleão Guerra e Nave Polivalente de Espinho parece-nos fran-

318.º e 319.º do Código dos Contratos Públicos, a cessão par-

Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara

Almeida, S.A.”

camente exagerado, desproporcionado e penalizador relativa-

cial da posição contratual que a referida Fundação CEFA detém,

sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim

mente aos preços de mercado dos pavilhões gimnodesportivos

a favor da empresa Lexus-Consultores, Lda., no que diz respei-

José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores

existentes no próprio concelho.”. Os Vereadores do PSD apre-

to à administração da formação propriamente dita, que corre-

António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mes-

sentaram a seguinte declaração de voto: “O Regulamento Geral

sponde à rubrica 2 dos projetos de formação-ação em questão,

quita de Jesus, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís

e Tabela de Taxas do Município de Espinho, aplicável in casu,

continuando a execução do Contrato, na parte restante, a caber

Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado por

foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo munici-

à Fundação CEFA.

motivo justificado os Vereadores Leonor Cristina Costa Matos

e o troço entre a avenida 32 e a avenida 24:

Lêdo da Fonseca e José Barbosa Mota. Sendo 16.00 horas, o

Presente a informação nº 2036/2014, sobre o assunto em tí-

Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela

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

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e

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

pal de 26/02/2010, sendo que as respetivas taxas são apenas
atualizadas, ordinária e anualmente, em função dos índices de
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ATA N. 06/2014

de caução:

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos valores

Deliberação nº 68/2014
Liberação total de caução – Reforço de pavimento na rua
19 entre os troços entre a rua da Congosta e a rua da Igreja

inflação dos últimos 12 meses (art.º 17 n.º 1). E assim foram

Deliberação nº 49/2014

calculados os valores de utilização dos equipamentos de-

Carnaval 2014 - “ A escola sai à rua” - Ocupação da via

sportivos municipais pela entidade beneficiária, ínsitos neste

Pública:

protocolo. Importa ainda dizer que, não obstante a redução

Presente a informação nº 1417/2014, sobre o assunto em tí-

do orçamento da Divisão do Desporto em 50% e apesar dos

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

na Rua 19 entre os troços entre a Rua da Congosta e a Rua da

fortes constrangimentos legais e financeiros a que a autarquia

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

Igreja e o troço entre a Avenida 32 e a Avenida 24” adjudicada

está sujeita, numa análise cuidada, verifica-se um enorme es-

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

Deliberação nº 65/2014

à empresa “Civopal, Sociedade de Construções e Obras Públi-

forço de forma a seguir exatamente os mesmos critérios de

liberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública

Aprovação das Atas nºs 4/2014 e 5/2014:

cas Aliança, Lda.”

apoio do ano civil anterior, que recordamos tiveram o voto

para realização de um cortejo carnavalesco integrado por crian-

Em virtude das atas n.ºs 4/2014 e 5/2014, das reuniões or-

favorável dos Vereadores do Partido Socialista. Com efeito, o

ças das escolas do concelho do ensino do 1º ciclo e infantários

dinárias da Câmara Municipal de 21 de fevereiro e 7 de março

protocolo exarado em 2013 respeitava ao respetivo ano civil,

nas ruas da freguesia de Espinho, no dia 28 de fevereiro de

respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os

ou seja de 01/01/2013 a 31/12/2013, enquanto o presente

2014, de acordo com o percurso indicado no ofício datado de

seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo

protocolo respeita à restante parte da época desportiva do ano

19/02/2012 da Junta de Freguesia de Espinho, bem como a

a Câmara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º

civil de 2014, compreendida entre os meses de janeiro a julho

instalação de uma tenda circense no recinto a sul da Rua 23

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

(ou seja, 7 meses). Assim, verifica-se que no ano de 2013 (Ja-

e do Parque João de Deus (área envolvente à vila Manuela a

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

de Espinho:

neiro a Dezembro) o apoio pecuniário concedido de 40.000€

norte do Centro Multimeios) entre os dias 28/02 e 3/03 para

posto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas

Presente a informação nº 2238/2014, sobre o assunto em tí-

corresponde a um valor mensal de 3.233€ e que no presente

realização de diversas ações de carnaval.

aprovações por unanimidade.

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

Financeira.

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

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

deliberou por unanimidade, aprovar a liberação total dos va-

deliberações sobre os assuntos dela constantes:

lores retidos, associados à empreitada “Reforço de pavimento

Deliberação nº 69/2014
Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de
manutenção de material e equipamento instalados nos
jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico

ano de 2014 (Janeiro a Julho) o apoio pecuniário concedido de

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

23.000€ corresponde a um valor mensal de 3.285€. Manteve-

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

se desta forma o equilíbrio e a equidade no apoio financeiro

Deliberação nº 50/2014

atribuído ao S.C.E., não prejudicando, num contexto particular-

Ocupação da Via Pública para Desfile de Carnaval:

mente difícil e exigente, a atividade e a formação desportivas
desenvolvidas por esta entidade, em prol dos jovens do nosso
concelho.”

Deliberação nº 66/2014

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincula-

Liberação parcial de caução - Passagem superior da ribei-

tivo para a aquisição de serviços de manutenção de material

Presente a informação nº 1328/2014, sobre o assunto em tí-

ra de Silvalde:

e equipamento instalados nos jardins-de-infância e escolas do

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

Presente a informação nº 1916/2014, sobre o assunto em

1.º ciclo do ensino básico de Espinho, por ajuste direto simplifi-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer par-

cado à empresa Tele-Rocha – Gás, Móveis e Eletrodomésticos,

te integrante desta ata, bem como o documento na mesma

Lda., pelo valor de €2.060 (dois mil e sessenta euros), com IVA

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública

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

incluído à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no ar-

Deliberação nº 48/2014

para realização de um desfile de carnaval nas ruas da freguesia

tigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014

Contrato de Aquisição de Serviços relativos à Formação-

to e deliberou por unanimidade, aprovar a liberação de 30%

de Paramos, no dia 28 de fevereiro de 2014, de acordo com o

(1467,34€) dos valores retidos, associados à empreitada “Pas-

– Lei do Orçamento de Estado).

Ação - “Qualificação dos Profissionais da Administração

percurso indicado no requerimento datado de 14/02/2012 do

Pública Local” - Pedido de Cessão Parcial de Posição Con-

sagem Superior da Ribeira de Silvalde”, adjudicada à empresa

Centro Social de Paramos.

“António Salgado Correia – Construções e Engenharia, Lda.”

tratual:

Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de

Presente a informação nº 992/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

Deliberação nº 51/2014

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Segunda alteração à constituição da Comissão Municipal

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Deliberação nº 70/2014
manutenção de material e equipamento das cozinhas, re-

Deliberação nº 67/2014
Reparação de arruamentos degradados – Liberação total

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

feitórios e outras instalações dos jardins-de-infância e
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escolas do 1.º ciclo do ensino básico de Espinho:
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1). E assim foram calculados os valores de utilização dos equi-

mara Municipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular

Presente a informação nº 2237/2014, sobre o assunto em tí-

Deliberação nº 73/2014

pamentos desportivos municipais pela entidade beneficiária,

do Concelho de Espinho” apresentada pelo executivo munici-

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

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

ínsitos neste protocolo. Importa ainda dizer que, não obstante

pal foi votada a favor pelo Presidente da Câmara Municipal e

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

“Reparação e Manutenção de Máquinas”:

a redução do orçamento da Divisão do Desporto em 50% e

Vereadores do Partido Social Democrata com os seguintes fun-

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

Presente a informação nº 2274/2014, sobre o assunto em tí-

apesar dos fortes constrangimentos legais e financeiros a que

damentos: A alteração (face a 2013) do valor proposto para

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

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

a autarquia está sujeita, numa análise cuidada, verifica-se um

apoio financeiro à Associação de Futebol Popular do Concelho

para a aquisição de serviços de manutenção de material e eq-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

enorme esforço de forma a seguir exatamente os mesmos cri-

de Espinho (AFPCE), a formalizar através do supra referido

uipamento instalados nas cozinhas, refeitórios e outras insta-

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

térios de apoio do ano civil anterior, que recordamos tiveram

protocolo e colaboração deveu-se à necessidade de adaptar o

lações dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino

liberou por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

o voto favorável dos Vereadores do Partido Socialista. Com

orçamento municipal, por um lado aos cortes obrigatórios por

básico de Espinho, por ajuste direto simplificado à empresa J.

para a aquisição de serviços de “Reparação e manutenção de

efeito, o protocolo exarado em 2013 respeitava ao respetivo

lei por outro para fazer face aos diversos constrangimentos

Patela – Sociedade Unipessoal, Lda., pelo valor de 5.100,00€

máquinas”, por ajuste direto à empresa José António A. Pereira,

ano civil, ou seja de 01/01/2013 a 31/12/2013, enquanto o

de ordem financeira que o Município atravessa. No entanto, a

(cinco mil e cem euros), com IVA incluído à taxa legal em vigor

pelo valor base de 10.000,00€ (dez mil euros) acrescidos de

presente protocolo respeita à restante parte da época despor-

Câmara Municipal e o executivo municipal que lidero reiteram

e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013,

Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo

tiva do ano civil de 2014, compreendida entre os meses de

o empenho e apoio incondicional que o Município tem pre-

de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de Estado).

73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

janeiro a julho (ou seja, 7 meses). Assim, verifica-se que no ano

stado e pretende continuar a prestar para fomento da prática

de 2013 (Janeiro a Dezembro) o apoio pecuniário concedido de

do desporto no concelho de Espinho, independentemente da

20.000€ corresponde a um valor mensal de 1.666€ e que no

estrutura desportiva, modalidade ou escalão. No que em par-

Deliberação nº 71/2014

Deliberação nº 74/2014

presente ano de 2014 (Janeiro a Julho) o apoio pecuniário con-

ticular respeita à AFPCE, o Município tem respondido a todas

Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de

Pedido de parecer prévio “Reparação e substituição dos

cedido de 10.000€ corresponde a um valor mensal de 1.428€.

as solicitações efetuadas por esta coletividade, no sentido de

manutenção de material e equipamento instalados nas

instrumentos de telegestão do reservatório de água

Manteve-se desta forma o equilíbrio e a equidade no apoio fi-

lhe permitir da melhor forma cumprir com as suas obrigações

cozinhas, refeitórios e outras instalações dos jardins-de-

RE0”:

nanceiro atribuído ao A.A.E., não prejudicando, num contexto

estatutárias. Para além deste apoio de natureza financeira ob-

infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico de Espinho:

Presente a informação nº 2074/2014, sobre o assunto em tí-

particularmente difícil e exigente, a atividade e a formação de-

jeto do protocolo em questão, o Município continuará a prestar

Presente a informação nº 2239/2014, sobre o assunto em tí-

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

sportivas desenvolvidas por esta entidade, em prol dos jovens

à AFPCE e suas coletividades associadas por ela representa-

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

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

do nosso concelho.”

das, diversos apoios de variada natureza; os quais lhes têm

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

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

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

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincu-

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

lativo para a aquisição de serviços de “Reparação e substi-

Deliberação nº 46/2014

volvendo esta modalidade desportiva em Espinho. Acresce,

para a aquisição de serviços de manutenção de material e eq-

tuição dos instrumentos de telegestão do reservatório RE0”,

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-

ainda, que o Município, nos dois últimos anos realizou obras de

uipamento instalados nas cozinhas, refeitórios e outras insta-

por ajuste direto à empresa Tecnilab Portugal SA, pelo valor

pinho e a Associação de Futebol Popular de Espinho para

manutenção e requalificação em todos os campos existentes

lações dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino

base de 1.055,53€ (mil e cinquenta e cinco euros e cinquenta

efeitos de apoio à atividade desportiva para a época de

no Concelho onde são realizados os jogos de Futebol Popular,

básico de Espinho, por ajuste direto simplificado à empresa

e três cêntimos) acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos

2013/2014:

representando tais obras um esforço financeiro considerável

Joaquim Alberto Pinto da Rocha, Lda., pelo valor de 650,00€

termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31

Presente a informação nº 1292/2014, sobre o assunto em tí-

que não pode deixar de pesar como forma essencial de apoio à

(seiscentos e cinquenta euros), com IVA incluído à taxa legal

de Dezembro (LOE 2014).

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

prática do Futebol Popular no concelho.”

permitido continuar a prosseguir a sua atividade associativa
e a pratica futebol popular no concelho, dinamizando e desen-

em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de

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

Estado).

Deliberação nº 75/2014

exposto na informação acima referida e a proposta de minuta

Deliberação nº 47/2014

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviço de dis-

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

Protocolo de apoio à atividade desportiva do Sporting

ponibilização e manutenção de software informático:

por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a

Clube de Espinho no ano civil de 2014 (relativo à época

Deliberação nº 72/2014

Presente a informação nº 1964/2014, sobre o assunto em tí-

presente minuta e celebrar com a Associação de Futebol Popu-

de 2013/2014):

Pedido de parecer prévio aquisição de serviços de “Ma-

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

lar de Espinho o referido “Protocolo de colaboração entre a Câ-

Presente a informação nº 1291/2014, sobre o assunto em tí-

nutenção e reparação de equipamentos”:

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

mara Municipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular

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

Presente a informação nº 1914/2014, sobre o assunto em tí-

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

de Espinho para efeitos de apoio à atividade desportiva para

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder parecer prévio

a época de 2013/2014”. Os Vereadores do PS apresentaram

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

favorável para a abertura de procedimento de aquisição de

a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-

exposto na informação acima referida e a proposta de minuta

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

serviços por Ajuste Direto, para “Aquisição da prestação de

cialista na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-se no pro-

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

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

serviço de disponibilização e manutenção de software para

tocolo de colaboração com a Associação de Futebol Popular de

por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a

para a aquisição de serviços de “Manutenção e reparação de

gestão e controlo no Balneário Marinho, Piscina Solário Atlân-

Espinho (AFPE) por considerarem que a verba disponibilizada

presente minuta e celebrar com o Sporting Clube de Espinho o

equipamentos”, por ajuste direto a Manuel José Ferreira Soares,

tico e Piscina Municipal ”, com a empresa Cedis, Consultores

é manifestamente insuficiente (15.000 euros) relativamente

referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

pelo valor base de 4.708,00€ (quatro mil setecentos e oito eu-

em Sistemas de Informação e Informática, Lda., no valor de

ao ano de 2013, ano de eleições, e as obrigações a que a AFPE

Espinho e o Sporting Clube de Espinho para efeitos de apoio à

ros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do

4.701,60€ (quatro mil setecentos e um euros e sessenta cên-

está sujeita são negativas e inibidora da sua independência.”

atividade desportiva no ano civil de 2014 (Relativo à Época de

previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de Dezem-

timos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e nos termos do

Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração

2013/2014)”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte

bro (LOE 2014).

previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezem

de voto: “A proposta de “Protocolo de Colaboração entre a Câ-

declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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de serviços de “Produção e Organização do Evento de Surf

Votação: A Câmara, tendo presente o exposto na informação

WQS – Espinho 2014” por ajuste direto à empresa Water

acima referida e a proposta de minuta de protocolo em causa

Roots Unipessoal, Lda., com o NIF 509072046 pelo valor base

anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria com ab-

74.990,00€ (setenta e quatro mil e novecentos e noventa eu-

stenção dos Vereadores do PS, aprovar a presente minuta e

Deliberação nº 76/2014

atividade económica aberta no ramo de Frutaria (CAE-REV3 n.º

ros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do

celebrar – ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas Inter-

Projeto de “Normas internas de atribuição pelo município

47210 - conforme anexo ao Decreto-Lei n.º 381/2007, de 14

previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezem-

nas de Funcionamento do Balneário Marinho” e do artigo 12.º

de Espinho de apoio financeiro a agregados familiares

de novembro). Para efeitos do cumprimento desta condição a

bro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado). Os Vereadores

das “Normas Internas de Funcionamento da Piscina Municipal

carenciados no âmbito do programa metropolitano de

que a adjudicação definitiva ficará sujeita, o executivo fixou ao

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

de Espinho” - com a Associação de Socorros Mútuos de Anta

emergência social da Área Metropolitana do Porto 2014

adjudicatário provisório um prazo de dez dias. Mais deliberou a

adores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho

o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal

(PMES – AMP 2014)”:

Câmara, também por unanimidade, que a adjudicação definitiva

votaram contra o pedido de parecer prévio para aquisição de

de Espinho e a Associação de Socorros Mútuos S. Francisco de

Presente a informação nº 1873/2014, sobre o assunto em títu-

ficará dependente de despacho do Presidente da Câmara. Sen-

serviços de produção e organização do evento de surf, World

Assis de Anta para efeitos de atribuição de descontos na utili-

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

do que, a atribuição, depois de realizada a sua adjudicação de-

Qualifying Series (WQS) – Espinho 2014, por considerarem

zação do Balneário Marinho e da Piscina Municipal de Espinho

grante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos

finitiva deverá ser titulada através de contrato a celebrar neste

que os ajustes diretos têm sido uma norma permanente deste

no ano civil de 2014”, de acordo com os considerandos e ter-

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

Município, nos termos análogos aos procedimentos desta na-

executivo camarário e que neste caso concreto deveria ter

mos nele fixados.

presente o exposto na informação acima referida e o projeto de

tureza, incluindo, com as devidas adaptações, as condições de

existido uma consulta pública, mesmo que limitada, aos “play-

normas internas em apreço, com o qual concordou, deliberou,

exploração do espaço nos termos do procedimento realizado

ers” existentes. Este ajuste direto é efetuado por 7 meses

por unanimidade, aprovar os termos do Regulamento de Fun-

pela Câmara em 10/01/2012. Finalmente, deliberou ainda a

bro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado).

tação exigível para o efeito, nomeadamente: comprovativos
de ter regularizadas a sua situação fiscal [Autoridade Tributária e Aduaneira] e contributiva [Segurança Social] e possuir

com uma contratação pelo preço máximo permitido por lei

Deliberação nº 45/2014

cionamento do Programa Metropolitano de Emergência Social

Câmara Municipal de Espinho, por unanimidade, encaminhar o

na contratação de serviços, 74.990 euros acrescido de IVA

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

da Área Metropolitana do Porto para 2014 (PMES-AMP2014)

processo para os serviços de expediente geral da DGAF para

(92.237,70 euros). Achamos pouco transparente e penalizador

Espinho e a Associação Académica de Espinho para efei-

(aprovado por deliberação da Comissão Executiva Metropoli-

assegurar a tramitação subsequente no processo em questão,

para esta Câmara Municipal efetuarmos um ajuste direto pelo

tos de apoio à atividade desportiva no ano civil de 2014

tana do Porto de 22 de janeiro de 2014 e por deliberação do

à semelhança do que ocorre nos procedimentos deste âmbito.

preço máximo, quando o município deveria ter efetuado uma

(relativo à época de 2013/2014):

Conselho Metropolitano do Porto de 31 de janeiro de 2014),

consulta pública, por forma a tornar este processo mais claro

Presente a informação nº 1288/2014, sobre o assunto em tí-

bem como aprovar, ao abrigo da competência regulamentar

e menos gravoso financeiramente, quando é público que esta

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

que possui nos termos conjugados das alíneas k) in fine e u) do

Deliberação nº 78/2014

Câmara Municipal está a atravessar um período conturbado em

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

Revogação da deliberação n.º 63/2014 de 7/03/2014 -

termos financeiros. O Partido Socialista considera que este

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

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, as pre-

Protocolo de Colaboração entre a Agência Portuguesa do

evento tem uma relevância assinalável, por via do seu medi-

exposto na informação acima referida e a proposta de minuta

sentes “Normas internas de atribuição pelo município de Es-

Ambiente, I.P. e o Município de Espinho:

atismo, da publicidade televisiva, do público, do crescimento

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

pinho de apoio financeiro a agregados familiares carenciados

Presente a informação nº 2260/2014, sobre o assunto em tí-

da receita para a restauração, hotelaria e comércio tradicional

por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a

no âmbito do programa metropolitano de emergência social da

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

e principalmente, por poder ser o início da consolidação de um

presente minuta e celebrar com a Associação Académica de

Área Metropolitana do Porto para 2014 (PMES – AMP 2014)”,

integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento

evento de nível mundial, mesmo que sendo de qualificação,

Espinho o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara

com vista à definição das regras que orientam a sua organi-

e deliberou, por unanimidade, com base no exposto na infor-

no nosso concelho.” Os Vereadores do PSD apresentaram a

Municipal de Espinho e a Associação Académica de Espinho

zação e funcionamento no concelho de Espinho.

mação acima referida, revogar, nos termos e para os efeitos

seguinte declaração de voto: “O ajuste direto é uma forma de

para efeitos de apoio à atividade desportiva no ano civil de

contratação pública prevista na lei e, no caso concreto, como

2014 (relativo à época de 2013/2014)”. Os Vereadores do PS

em todos em outros, o procedimento respeitou integralmente

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

Deliberação nº 77/2014

a sua deliberação n.º 63/2014, tomada em reunião ordinária

os valores e as regras definidas no CCP. Acrescenta-se ainda

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho abstiver-

Proposta de exploração da Loja sita no Bloco 5 Conjunto

de 7/03/2014, referente ao Protocolo de Colaboração entre a

que este era, e é, o procedimento adequado à celeridade que é

am-se no protocolo de colaboração com a Associação Académi-

Habitacional da Ponte de Anta:

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município de Espinho.

exigível para, em tempo, submeter o evento em causa e candi-

ca de Espinho por considerarem que a verba disponibilizada é

Presente a informação nº 1882/2014, sobre o assunto em tí-

datura a fundos comunitários, procurando por esta via realizar

manifestamente insuficiente (10.000 euros), as obrigações a

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

no nosso concelho um evento âncora com o mínimo encargo

que a Associação Académica de Espinho (AAE) está sujeita são

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Deliberação nº 79/2014:

para o município.”

extremamente penalizadoras e difíceis de serem alcançadas

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

Revogação da deliberação n.º 64/2014 de 7/03/2014 -

e o crédito que é conferido à AAE pela utilização do pavilhão

pinho, tendo presente a pretensão do requerente e o exposto

Decisão de contratar, aprovação do projeto de execução e

Napoleão Guerra e Nave Polivalente de Espinho parece-nos

na informação acima referida, deliberou, por unanimidade,

peças procedimentais para a execução da empreitada de

Deliberação nº 44/2014

francamente exagerado, desproporcionado e penalizador rela-

realizar a adjudicação provisória da atribuição da exploração

obras públicas «Defesa Longitudinal Aderente - Praia de

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

tivamente aos preços de mercado dos pavilhões gimnodespor-

económica a título precário da loja sita no rés-do-chão do Bloco

Paramos – Espinho”: Presente a informação nº 2309/2014,

Espinho e a Associação de Socorros Mútuos S. Francisco

tivos existentes no próprio concelho”. Os Vereadores do PSD

5 do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, como Frutaria, à

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

de Assis de Anta para efeitos de atribuição de descontos

apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Regulamento

requerente Mónica Sofia Zenha de Sousa, pelo valor mensal de

que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara

na utilização do Balneário Marinho e da Piscina Munici-

Geral e Tabela de Taxas do Município de Espinho, aplicável in

250,00€ (duzentos e cinquenta euros) e nos termos das con-

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, com base

pal de Espinho no ano civil de 2014: Presente a informação

casu, foi aprovado por unanimidade em reunião de executivo

dições fixadas nas peças do procedimento de hasta pública re-

no exposto na informação acima referida, revogar, nos termos

nº 1303/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por

municipal de 26/02/2010, sendo que as respetivas taxas são

alizado para o espaço municipal em questão em 10/01/2012,

e para os efeitos dos artigos 138.º, primeira parte do n.º 1 do

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,

apenas atualizadas, ordinária e anualmente, em função dos

determinando que a adjudicação definitiva fica condicionada à

artigo 140.º, 142.º, n.º 2 e 143.º do Código do Procedimento

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

índices de inflação dos últimos 12 meses (art.º 17 n.º

apresentação pela adjudicatária provisória de toda a documen-

Administrativo, a sua deliberação n.º 64/2014, sobre o assunto

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

dos artigos 138.º, primeira parte do n.º 1 do artigo 140.º,
142.º n.º 2 e 143.º do Código do Procedimento Administrativo,

Assembleia Municipal de Espinho
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em título, tomada em reunião ordinária de 7/03/2014.

bilidade permanente dos equipamentos de proteção individual

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

ção de viaturas ligeiras e autocarros”, por ajuste direto à em-

(EPI) a adquirir no Âmbito do projeto “Aquisição de Equipamen-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

presa Mário Manuel Pereira de Sousa Lda., pelo valor base de

tos de Proteção Individual para Corpos de Bombeiros da AMP”,

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

20.000,00€ (vinte mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em

Deliberação nº 80/2014

a desenvolver e a concretizar pela AMP, no quadro de uma can-

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-

Protocolo de Colaboração ente a Agência Portuguesa do

didatura a cofinanciamento do Fundo de Coesão no âmbito do

para a aquisição de serviços de “Reparação e manutenção de

C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

Ambiente, I.P. e o Município de Espinho:

Domínio de Intervenção Prevenção e Gestão de Riscos do Eixo

viaturas RSU”, por ajuste direto à empresa Auto-Sueco Lda.,

Presente a informação nº 2273/2014, sobre o assunto em tí-

II o Programa Operacional Temático Valorização do Território

pelo valor base de 20.000,00€ (vinte mil euros) acrescidos de

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

(POVT).

Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo

Deliberação nº 42/2014

73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

Aquisição de serviços de consultoria técnica de “Análise

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

dos Processos e Sistema de Informação de Apoio à

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

29

mento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de

Deliberação nº 82/2014

Colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o

Protocolo de colaboração com a Universidade do Porto

Deliberação nº 39/2014

Gestão”:
Presente a informação nº 1299/2014, sobre o assunto em tí-

Município de Espinho, datado de 14 de março de 2014, relativo

para participação de jovens apoiados pelo Município

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

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

à “Defesa Longitudinal Aderente – Praia de Paramos – Espinho.”

de Espinho no âmbito do programa Universidade Júnior

“Reparação e manutenção de viaturas RSU”:

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

Os vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de

2014 – 10.ª edição:

Presente a informação nº 1001/2014, sobre o assunto em tí-

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

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram a favor do

Presente a informação nº 2316/2014, sobre o assunto em tí-

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

deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do

ponto 8 contudo pretendem sublinhar o seguinte: Este tipo de

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

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

PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

obras depende em grande parte da boa qualidade da execução

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

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

serviços de consultoria técnica para a “Análise dos Processos

dos trabalhos. A margem de erro é mínima tal como a possibi-

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

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincula-

e Sistema de Informação de Apoio à Gestão” por ajuste direto

lidade dos trabalhos serem repetidos a médio prazo. Por essa

o referido na informação acima mencionada e a proposta de

tivo para a aquisição de serviços de “Reparação e manutenção

à empresa IBEROGESTÃO – Gestão Integrada e Tecnológica,

razão, o controlo e acompanhamento da execução dos trabal-

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

de viaturas RSU”, por ajuste direto à empresa Pereira & Soares

Lda., com o NIF 502136260 pelo valor base de 54.500,00€

hos é fundamental para garantir a sustentabilidade do inves-

liberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar

Lda, pelo valor base de 10.000,00€ (dez mil euros) acrescidos

(cinquenta e quatro mil e quinhentos euros) acrescidos de Iva

timento público. Nesse sentido, somos de opinião que as Con-

com a Universidade do Porto o referido “Protocolo de Colabo-

de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo

à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º

dições Técnicas ou Especiais do Caderno de Encargos deveriam

ração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Universidade

73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE2014).

da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do

incluir mecanismos de verificação e controlo da qualidade com

do Porto para participação de jovens apoiados pelo Município

Orçamento de Estado). Os Vereadores do PS apresentaram a

que as obras vão sendo executadas, bem como, de mecanis-

no programa da Universidade Júnior 2014”, pelo valor base de

seguinte declaração de voto: Os Vereadores do Partido Social-

mos de controlo das quantidades de trabalho executado. Não

75,00 € (setenta e cinco euros) por aluno, perfazendo um valor

Deliberação nº 40/2014

ista na Câmara Municipal de Espinho votaram contra o pedido

resulta claro do Caderno de Encargos patenteado como é que

estimado de €1.800 (mil e oitocentos euros).

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

de parecer prévio para aquisição de serviços de consultadoria

a obra irá ser paga: se é por comparação entre os levantamen-

“Reparação e manutenção de viaturas RSU”:

técnica de “Análise dos Processos e Sistema de Informação de

tos topo hidrográficos, executados antes e depois (em metros

Presente a informação nº 1276/2014, sobre o assunto em tí-

Apoio à Gestão”, já que consideram que mais uma vez se gen-

cúbicos), ou se é pelo controlo das quantidades de pedra trans-

Deliberação nº 83/2014

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

eraliza o ajuste direto em detrimento de uma consulta pública

portada (em toneladas)? Finalmente e porque está prevista a

Norma Controlo Interno 2014:

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

e parece-nos que esta aquisição de serviços, não é mais do que

recuperação de pedra (conforme alínea d) da Cláusula 2 do II

Presente a informação nº 2261/2014, sobre o assunto em tí-

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

uma avença tão do agrado do atual executivo.” Os Vereadores

cláusulas técnicas do Caderno de Encargos) que não está re-

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

liberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O ajuste

fletido no Mapa-Orçamento das Quantidades de Trabalho, seria

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

para aquisição de serviços de “Reparação e manutenção de via-

direto é uma forma de contratação pública prevista na lei e,

importante clarificar se esta pedra irá ser debitada como nova

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

turas RSU”, por ajuste direto à empresa Coperol – D. Costa Peças

no caso concreto, como em todos em outros, o procedimento

ou se, pelo contrário, representa trabalhos a menos?”.

liberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de Norma

e Equipamentos Rolantes S.A., pelo valor base de 10.000,00€

respeitou integralmente os valores e as regras definidas no

de Controlo Interno, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33,

(dez mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor nos ter-

CCP. Dir-se-á ainda que, no que respeita a avenças, “ quem tem

da Lei 75/2013, de 12 de setembro.

mos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de

telhados de vidro…”

Deliberação nº 81/2014

dezembro (LOE 2014).

Protocolos de Cooperação entre a Área Metropolitana do
Porto, o Município de Espinho, os Bombeiros Voluntários

Deliberação nº 84/2014

Deliberação nº 43/2014

de Espinho e Bombeiros Voluntários Espinhenses: Pre-

Alteração da tabela de preços 2014:

Deliberação nº 41/2014

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

sente a informação nº 2193/2014, sobre o assunto em título,

Presente a informação nº 2282/2014, sobre o assunto em tí-

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

produção e organização do evento de surf WQS - Espinho

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

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

“Reparação e manutenção de viaturas ligeiras e autocarros”:

2014:

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

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

Presente a informação nº 1042/2014, sobre o assunto em tí-

Presente a informação nº 1393/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

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

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

deliberou, por unanimidade, ratificar os protocolos de cooper-

deliberou, por unanimidade, aprovar a Tabela de Preços, a qual

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

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

ação celebrados, em 25/02/2014, entre a Área Metropolitana

entrará em vigor a partir do dia 01 de Abril de 2014.

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

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

do Porto, o Município de Espinho, os Bombeiros Voluntários de

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincu-

liberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS,

Espinho e Bombeiros Voluntários Espinhenses visando a traça-

lativo para a aquisição de serviços de “Reparação e manuten-

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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bito, bem como do facto de terem sido iniciadas negociações

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

Deliberação nº 85/2014

com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores

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

Pedido de isenção de taxas por ocupação de espaço públi-

– atenta a pronúncia do Tribunal no sentido da possibilidade

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

co:

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

de celebração de instrumentos de regulamentação coletiva de

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

Presente a informação nº 1956/2014, sobre o assunto em tí-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

trabalho para implementar o horário das 35 horas semanais,

que a subscreveu.

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

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

integrante desta ata, bem como o processo GSE 182/2014 na

estão confiadas.

transversal a todos os trabalhadores do município, independO Presidente da Câmara Municipal

mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou con-

A Secretária da Câmara Municipal

hecimento e deliberou, por unanimidade, não aprovar o pedido

Intervenção do Público:

Assuntos para conhecimento:

de César António Pastillo Tabango relativo à isenção de taxas

Sem intervenções.

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento

por ocupação de espaço público junto ao edifício Multimeios.

entemente da sua filiação sindical.

do Resumo Diário da Tesouraria do dia 3 de Fevereiro de 2014

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

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

TAIS: (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de sete mil
quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) quinhentos e
vinte e um mil duzentos e trinta e quatro euros e oitenta e
quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos
e noventa e três mil oitocentos e trinta e um euros e noventa
e cinco cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e
treze euros e noventa e quatro cêntimos.
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 3 de Janeiro do
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta
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mil seiscentos e quarenta e cinco euros e dezassete cêntimos.

e três milhões trezentos e noventa e nove mil trezentos e noventa e nove euros e oitenta e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos ate ao mesmo dia no valor de dois milhões e
setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e um euros e dezoito
cêntimos.

ATA N. 04/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE FEVEREIRO DE
DOIS MIL E CATORZE .
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara

ecutivo do Relatório n.º 809/2012 da Inspeção-Geral de
Finanças “Controlo de Despesas com Pessoal - Auditoria
ao Município de Espinho”:
A Câmara tomou conhecimento, em cumprimento do disposto

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

Projeto de Defesa Longitudinal Aderente – Praia de Para-

75/2013, de 12 de setembro.

mos – Espinho:
Presente a informação nº 2324/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

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

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

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

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

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Defesa Longi-

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

tudinal Aderente – Praia de Paramos – Espinho.

que a subscreveu.

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 Fonseca, 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

Tomada de conhecimento pelos membros do órgão ex-

Deliberação nº 86/2014

horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes
deliberações sobre os assuntos dela constantes:
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Deliberação nº 87/2014

O Presidente da Câmara Municipal

Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

A Secretária da Câmara Municipal

Silva:
Presente a informação nº 1903/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento dos
livros doados à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva nos
meses de janeiro e fevereiro do corrente ano e deliberou, por
unanimidade, aceitar a liberalidade.

na alínea o) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, tendo sido entregue a cada um dos membros
do órgão executivo uma cópia do Relatório n.º 809/2012 da
Inspeção-Geral de Finanças (Processo n.º 2011/109/A3/870),
relativo a “Controlo de Despesas com Pessoal – Auditoria ao
Município de Espinho”.

Deliberação nº 37/2014
Aprovação da ata nº 3/2014 de 07 de fevereiro:
Em virtude da ata n.º 3/2014, da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 07 de fevereiro, ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,

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.

tendo a Câmara, 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
disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua
aprovação por unanimidade.

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.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento
do Resumo Diário da Tesouraria do dia 17 de Março de 2014
que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de sete mil
quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): quinhentos e
quarenta e dois mil trezentos e oitenta e quatro euros e noventa e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e vinte e três mil quinhentos e noventa e dois euros
e treze cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e
treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda

Deliberação nº 38/2014
Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de
“Reparação e manutenção de viaturas RSU”:

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

Assuntos para conhecimento:

Presente a informação nº 968/2014, sobre o assunto em tí

informada que, até ao dia 17 Março do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões oitocentos e dezanove mil seiscentos e vinte e cinco euros e setenta
e três cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao
mesmo dia no valor de quatro milhões cento e sessenta e seis

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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FINANCEIRA
ATAS

mento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo entre o

Presente a informação nº 594/2014, sobre o assunto em tí-

Município de Espinho e o Ministério da Educação e Ciência para

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

cumprimento da sentença proferida pelo Tribunal Administra-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

tivo e Fiscal de Aveiro, mediante a execução de obras de re-

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

qualificação e melhoria das instalações escolares no concelho

liberou, por unanimidade, aprovar a liberação total dos valores

em 5 anos até ao montante de 3.170.760,37 €. Mais tomou

retidos, associados à empreitada “Requalificação da Feira Se-

conhecimento a Câmara que, no prazo de seis meses, deverá

manal – 3ª Fase”, adjudicada à empresa “António Salgado Cor-

ser celebrado novo acordo para a liquidação dos juros de mora,

reia – Construção e Engenharia, Lda.”.

correspondendo ao valor de 1.151.550,67 € calculados até
31/12/2013.

RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MARÇO DE 2014

Deliberação nº 34/2014
Pedido de isenção de taxas de vistoria de salubridade:

REUNIÕES DA CÂMARA

Deliberação nº 30/2014

Presente a informação nº 726/2014, sobre o assunto em tí-

MUNICIPAL

Pedido de Indemnização – queda na via pública:

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

Presente a informação nº 903/2014, sobre o assunto em títu-

tegrante desta ata, bem como o processo OP-VSA 1/2014 (em

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

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

grante desta ata, bem como os documento na mesma referidos

por unanimidade, aprovar o pedido de Ana Correia Gomes rela-

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

tivo à isenção de taxas da vistoria de salubridade, nos termos

liberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos prejuízos,

do art.º 10.º do RMUE-TOU.

no valor de 1.046,00 €, a Maria Isabel Flor de Pinho M. S. Bastos, provocados pela queda da mesma em passeio danificado
no lado poente da rua 26 frente ao prédio com o nº 1024.
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Deliberação nº 35/2014
Designação do representante do Município de Espinho
nos órgãos sociais da ADCE:

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Março 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 classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.
De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos –
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Deliberação nº 31/2014

Presente a informação nº 939/2014, sobre o assunto em tí-

Pedido de indemnização – queda na via pública:

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

Presente a informação nº 904/2014, sobre o assunto em tí-

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

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

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

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

os devidos efeitos, deliberou, por maioria, com quatro votos a

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

favor dos eleitos pelo PSD e dois votos contra dos vereadores

deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos prejuí-

do PS e ao abrigo da competência prevista na alínea oo) do n.º

zos no valor de 60.00 €, a Eduarda Demétrio de Sobral Pinto,

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

provocados pela queda da mesma em passeio danificado entre

designar como representante do Município na Direção da ADCE,

a rua 26 e Av. 24, lado Norte.

órgão para o qual a autarquia concorre no próximo ato eleitoral
de 13 de fevereiro de 2014 e cuja tomada de posse ocorrerá
no mesmo dia, nos termos estatutariamente aplicáveis, o Sr.

Receita
Receitas Correntes

Orçamento
24.773.019

Execução

%

Despesa

4.596.094 18,55% Despesas Correntes

Orçamento
22.497.849

Execução

%

4.099.335 18,22%

Deliberação nº 32/2014

Hélder Manuel de Freitas Leitão Rodrigues. Os vereadores do

Danos em viatura – Pedido de indemnização:

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Votamos con-

Presente a informação nº 902/2014, sobre o assunto em tí-

tra por entendermos que o representante do Município deveria

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

ser o Presidente da Câmara ou um Vereador, não tendo nada

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

contra a pessoa designada”.

Receitas de Capital

15.420.473

1.711.179 11,10% Despesas de Capital

17.695.643

2.213.818 12,51%

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

Total

40.193.492

6.307.273 15,69%

40.193.492

6.313.153 15,71%

prejuízos no valor de 35.01 €, causados pelos danos na viatura

Deliberação nº 36/2014

com matrícula 98-51-TT, pertencente a Rui António Gomes

Proposta de regulamentação coletiva de trabalho para

Costa Coelho.

implementação das 35 horas semanais:

Total

to e deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento dos

A Câmara Municipal de Espinho, tendo presente a proposta
apresentada pelo Sr. Presidente na informação nº 963/2014,

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Deliberação nº 33/2014

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

Liberação total de caução – Requalificação da Feira Sema-

fica a fazer parte integrante desta ata, tomou conhecimento

nal - 3ª Fase:

das diligências e opções tomadas pelo Município neste âm

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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ball, Lda no valor de 1.990,00€, acrescido de IVA à taxa legal

ATA N. 03/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE DE FEVEREIRO DE DOIS
MIL E CATORZE .

em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de
Estado).

Deliberação nº 27/2014
Denúncia e cessação da vigência do contrato de atribuição
da cafetaria sita na Biblioteca Municipal José Marmelo e

15

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano dois mil e catorze,

Silva

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

Presente a informação nº 868/2014, sobre o assunto em tí-

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

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

Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António

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

Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos

mou conhecimento da denúncia e cessação do contrato de

Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José

atribuição, a título precário, da exploração comercial do espaço

Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo

destinado a cafetaria sito no edifício da Biblioteca Municipal

faltado por motivo justificado, o Vereador Luís Miguel Pereira

José Marmelo e Silva, por vontade unilateral da adjudicatária

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

(invocando motivos de saúde) e determinou, por unanimidade,

idente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

o averbamento da declaração de denúncia ao respetivo con-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

trato para cessação formal do mesmo, produzindo a denúncia

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

os seus efeitos desde 31 de janeiro de 2014.

deliberações sobre os assuntos dela constantes:
Deliberação nº 28/2014
Deliberação nº 25/2014

Dívida Rendas Habitação Social:

Aprovação das atas n.ºs 1/2014 e 2/2014:

Presente a informação nº 915/2014, sobre o assunto em tí-

Em virtude das atas n.ºs 1/2014 e 2/2014, das reuniões or-

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

dinárias da Câmara Municipal de 10 e 24 de janeiro respeti-

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

vamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os seus

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

elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo a Câ-

deliberou, por unanimidade, aprovar o envio de notificações a

mara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º da Lei

todos os devedores de rendas de habitação social para cumpri-

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

mento – até 30 de Abril do corrente ano – do montante em dívi-

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

da através de uma das seguintes opções: a) Liquidação integral

nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas aprovações

da dívida, com perdão dos juros de mora vencidos; b) Aplicação

por unanimidade.

de um derradeiro Plano de Pagamento com as seguintes carac-

RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Alheia
Passivos Financeiros
Fundos Municipais
Outras Transferências
Total da Receita

vincendos, - o Plano será executado num máximo de 48 prestações mensais, não podendo o valor de cada uma ser inferior

Pedido de parecer prévio para disponibilização, manuten-

a 50,00 €. Mais deliberou a Câmara aprovar a definição de um

ção e atualização de software de gestão parques de

valor mínimo de renda apoiada de 8,38 €, baseado no valor do

campismo:

IAS (Indexante de Apoios Sociais).

Mar-13
Faturada
Paga
4.349.302
3.331.991
3.294.562
2.132.269
1.156.371
1.040.445
43.352
14.295
180.359
181.614
22.151
20.896
159.462
159.462
2.395.270
2.680.518
1.954.124
2.601.623
441.145
78.895
421.701
285.913
421.701
285.913
7.346.631
6.480.035

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

Mar-14
Faturada
Paga
3.523.446
3.898.681
2.062.253
2.090.547
1.374.622
1.704.528
86.570
103.606
192.273
192.273
32.706
32.706
159.567
159.567
2.210.920
2.054.251
1.907.179
1.695.811
303.741
358.441
171.181
167.948
171.181
167.948
6.097.819
6.313.153

Receita Cobrada 2014
Própria
41%

terísticas: - o valor a liquidar incluirá juros de mora vencidos e
Deliberação nº 26/2014

Mar-13
Mar-14
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
2.156.484
2.120.637
2.900.927
2.582.867
315.955
315.955
604.899
604.899
359.759
359.745
363.141
359.420
440.770
442.080
474.224
457.955
13
13
138.186
138.186
1.031.150
994.492
1.309.436
1.011.583
0
0
0
0
8.838
8.352
11.040
10.825
3.953.840
4.489.713
3.639.431
3.724.405
950.000
950.000
950.000
950.000
1.363.246
1.363.246
1.286.541
1.286.541
1.640.594
2.176.468
1.402.890
1.487.864
6.110.324
6.610.350
6.540.357
6.307.273

Alheia
59%

Despesa Paga 2014
3%

Presente a informação nº 774/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Deliberação nº 29/2014

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

Acordo de pagamento da dívida da Câmara Municipal de

to e deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder parecer

Espinho com Ministério da Educação e Ciência:

prévio favorável para a abertura de procedimento de aquisição

Presente a informação nº 914/2014, sobre o assunto em tí-

de serviços por Ajuste Direto, para “Aquisição da prestação de

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

serviço de disponibilização, manutenção e atualização de soft-

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

ware de gestão parque de campismo”, com a empresa Square-

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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

32%

Encargos Funcionamento

62%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas

3%

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 20144
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DÍVIDA
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
1. Empréstimos
2. Outros Credores
DÍVIDAS A CURTO PRAZO
1. Empréstimos
2. Fornecedores e Credores
2.1. Fornecedores c/c
2.2. Fornecedores faturas em receção conf.
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c
2.4. Estado e outros entes públicos
2.5. Administração Autárquica
2.6. Outros Credores
3. Operações de tesouraria
3.1. Estado e outros entes públicos
3.2. Clientes e utentes com caução
3.3. Fornecedores imobilizado com caução
3.4. Outros Credores
4. Adiantamentos por conta de vendas
Total da Dívida

Mar-13
25.679.816
10.034.943
15.644.873
18.120.712
0
17.895.582
8.259.398
101.384
6.668.447
0
0
50.000.000
2.866.353
45.000.000 225.130
97.683
40.000.000
63.224
35.000.000
0
30.000.000 64.223
0
25.000.000
43.800.528
20.000.000

deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores
Mar-14
do PS, conceder a prorrogação de prazo em 177 dias, a título
32.861.156
gracioso, referente à empreitada “Conceção e Construção ref15.668.293
50.000.00050.000.000
erente à empreitada de valorização da marginal sul de espinho
17.192.863
45.000.00045.000.000
e construção da praça do mar” cedida à empresa Carlos José
6.756.054
Fernandes & Cª, LDA. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a
40.000.000
40.000.000
950.000
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Social5.551.535
35.000.00035.000.000
ista votaram contra a prorrogação de prazo da empreitada de
3.472.091
30.000.00030.000.000
DÍVIDASPRAZO
A CURTO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO
20.677
“Conceção e Construção referente à empreitada de valorização
25.000.00025.000.000
1.852.133
da marginal sul de espinho e construção da praça do mar” por
DÍVIDASE A
MÉDIO E LONGO
DÍVIDAS A MÉDIO
LONGO
20.000.00020.000.000
10.075
considerarem que a informação prestada é insuficiente para
PRAZO
PRAZO
0
15.000.000
15.000.000
se avaliar com rigor se o prazo proposto corresponde objeti196.559
10.000.00010.000.000
vamente ao necessário para realizar todos os trabalhos em
254.519
falta, uma vez que o Plano de Trabalhos apresentado é omisso
5.000.000
5.000.000
110.176
quanto à progressão/conclusão dos trabalhos em espécie, in63.527
0
0
0
viabilizando leitura do que já se encontra executado, facto que
Mar-13 Mar-13 Mar-14 Mar-14
80.816
o Plano de Pagamentos também não esclarece.”
DÍVIDAS A CURTO PRAZO
0
39.617.210

DívidaDívida

Dívida

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO
PRAZO

15.000.000
10.000.000

Evolução
0 Prazo Médio Pagamentos a
Fornecedores
Mar-13
Mar-14
369

413

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 conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final,
referente à empreitada “Reparação dos danos causados pelas
intempéries às ruas envolventes ao conjunto habitacional da
Ponte de Anta”, adjudicada à empresa “Majober – Sociedade de
Construção Civil e Obras Públicas, Lda”.
Assuntos para conhecimento
Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento
do Resumo Diário da Tesouraria do dia 20 de janeiro de 2014
que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de sete mil
quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) um milhão setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e
quatro euros e noventa e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e dezasseis mil duzentos e noventa e

Deliberação nº 23/2014

cinco euros e sessenta e sete cêntimos. DOCUMENTOS: trinta

Prorrogação de prazo “Elaboração de projetos de ex-

e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.

ecução de espacialidades e da empreitada de construção

5.000.000

33

Presente a informação nº 375/2014, sobre o assunto em tí-

397
305
193
162

do centro escolar de Silvalde”:

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 20 de Janeiro do

Presente a informação nº 520/2014, sobre o assunto em tí-

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta

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

e três milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

e cinco euros e vinte e dois cêntimos, tendo sido efetuados pa-

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

gamentos ate ao mesmo dia no valor de duzentos e quinze mil

to e deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vere-

setecentos e setenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos.

adores do PS, conceder a prorrogação de prazo em 252 dias,

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

a título gracioso, referente à empreitada “Elaboração de pro-

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

jetos de execução de espacialidades e da empreitada de con-

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

strução do centro escolar de Silvalde” cedida à empresa Car-

estão confiadas.

los José Fernandes & Cª, LDA. Os Senhores Vereadores do PS
Dez-11

Jun-12

Dez-12

Jun-13

Dez-13

Mar-14 (*)

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

Período de Intervenção do Público

do Partido Socialista votaram contra a prorrogação do prazo

Sem intervenções.

para a “Elaboração de projetos de execução de especialidades

DENOMINAÇÃO SOCIAL
GRUPO AUTÁRQUICO
EMPRESAS PARTICIPADAS
ÁGUAS DOURO E PAIVA
PORTGÁS
PRIMUS
SIMRIA
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS
LIPOR
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
ANMP
OUTRAS ASSOCIAÇÕES
ENERGAIA
TOTAL

CAPITAL SOCIAL PARTICIPAÇÃO
78.068.566
1.894.844
46.187.775
675.765
20.902.500
299.350
7.909.150
14.236
663.900
499
16.712.225
361.680
31.880.791
1.219.078
27.174.832
1.078.841
4.705.959
140.238
n.a.
n.a.
150.000
7.200
150.000
7.200
78.218.566
1.902.044

%
2,43%
1,46%
1,43%
0,18%
0,08%
2,16%
3,82%
3,97%
2,98%
n.a.
4,80%
4,80%
2,43%

e da empreitada de construção do Centro Escolar de Silvalde,

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

não por serem contra a construção deste ou de qualquer outro

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Centro Escolar no nosso concelho, mas por entenderem que

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

a informação prestada pela fiscalização e a contida no Plano

75/2013, de 12 de setembro.

de trabalhos e Pagamentos apresentados é insuficiente para
avaliar, com rigor, se o prazo proposto é o necessário para con-

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

cluir todos os trabalhos a realizar, tanto mais que se verifica

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

existirem um grande número de tarefas por concluir à data da

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

cessão de posição contratual que motivou este pedido de pror-

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

rogação.”

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,
que a subscreveu.

Deliberação nº 24/2014
Aprovação da conta final – Reparação dos danos causados

O Presidente da Câmara Municipal.

pelas intempéries às ruas envolventes ao conjunto

A Secretária da Câmara Municipal.

habitacional da Ponte de Anta

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
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integrante desta ata, bem como o documento na mesma refer-

viado pelo empreiteiro, mas por serem contra uma prorrogação

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

de prazo condicionada, conforme se refere na memória descri-

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do desfile

tiva, por situações inadmissíveis e que continuam por resolver,

de carnaval nas ruas de Anta, no dia 2 de março de 2014, de

a saber: O Dono da Obra tomou conhecimento por parte do em-

acordo com o percurso indicado pela respetiva organização.

preiteiro de vários pedidos de esclarecimento sobre o projeto

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2014 - Março
Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção
1

que estavam a condicionar a execução dos trabalhos e o cumprimento de prazos desde Abril de 2013 e ignorou, sistematDeliberação nº 19/2014

icamente, sucessivos pedidos de resposta e/ou marcação de

Proposta de Alteração de Implantação - Centro Escolar de

reuniões com projetistas arriscando, deliberadamente, a inter-

Anta:

rupção da obra, incumprimento de prazos contratuais e o au-

Presente a informação nº 266/2014, sobre o assunto em tí-

mento de custos da empreitada; O Dono da Obra tolerou que

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

a obra acumulasse um atraso de quase um ano por falta de

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

pormenorização ou porque não se conseguiu entrar em con-

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

tacto com o projetista, sem apurar responsabilidades próprias e

to e deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vere-

de terceiros (projetistas e fiscalização) evitando o desperdício

adores do PS, aprovar a proposta de alteração da implantação

de dinheiro público em futuras indemnizações e revisões de

do edifício do Centro Escolar de Anta. Os Srs. Vereadores do PS

preços.”

2

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores
do Partido Socialista votaram contra a proposta de alteração

13

da implantação do Centro Escolar de Anta porque a informação

Deliberação nº 21/2014

contida nos documentos apresentados não é suficiente para

Prorrogação de prazo da empreitada: “Conceção e con-

o cabal esclarecimento da proposta e para se aferir da bon-

strução referente à empreitada de valorização do litoral”:

dade do balanço dos trabalhos a mais e a menos a executar,

Presente a informação nº 511/2014, sobre o assunto em tí-

faltando, nomeadamente, peças desenhadas que permitam

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

identificar a implantação inicial, as alterações introduzidas e já

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

aprovadas (reunião de Câmara de 26 de Outubro de 2012) e a

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

área sobre a qual incidem as alterações que agora se preten-

deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores

dem ver aprovadas.”

do PS, conceder a prorrogação de prazo em 176 dias, a título

3

gracioso, referente à empreitada “Conceção e construção referente à empreitada de valorização do litoral” cedida à empresa
Deliberação nº 20/2014

Carlos José Fernandes & Cª, LDA. Os Srs. Vereadores do PS

Prorrogação de prazo “Elaboração dos projetos de ex-

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

ecução de especialidade e da empreitada de construção

do Partido Socialista votaram contra a prorrogação de prazo

do Centro Escolar de Anta” - Prorrogação legal de prazo:

da empreitada de “Conceção e construção referente à emprei-

Presente a informação nº 475/2014, sobre o assunto em tí-

tada de valorização do litoral” por considerarem que a infor-

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

mação prestada é insuficiente para se avaliar com rigor se o

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

prazo proposto corresponde objetivamente ao necessário para

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

realizar os todos os trabalhos em falta, uma vez que o Plano

deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores

de Trabalhos apresentado é omisso quanto à progressão/con-

do PS, conceder a prorrogação de prazo em 130 dias, a título

clusão dos trabalhos em espécie, inviabilizando leitura do que

gracioso, referente à empreitada “Elaboração dos projetos de

já se encontra executado, facto que o Plano de Pagamentos

execução de especialidade e da empreitada de construção do

também não esclarece.”

4

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

Centro Escolar de Anta” adjudicada à empresa ABB – Alexandre
Barbosa Borges S.A. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Social-

Deliberação nº 22/2014Prorrogação de prazo “Conceção

ista votaram contra a prorrogação do prazo para a “Elaboração

e Construção referente à empreitada de valorização da

dos projetos de execução de especialidade e da empreitada de

marginal sul de espinho e construção da praça do mar”:

construção do Centro Escolar de Anta”, não por serem contra a

Presente a informação nº 519/2014, sobre o assunto em tí-

construção deste ou de qualquer outro Centro Escolar no nosso

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

concelho, nem tão pouco por este pedido de prorrogação ter

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

sido apresentado à Câmara dois meses e meio depois de en-

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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Dotação

Pagamento

Tx. Ex.

3.220.723
3.175.723
3.175.723
45.000
45.000
17.214.712
8.225.262
6.751.206
1.474.056
0
280.889
0
280.889
8.363.439
935
3.723.300
1.715.760
1.255.668
1.114.985
552.791
345.122
211.947
133.175
791.390
3.855.709
791.390
1.753.486
512.519
512.519
0
0
537.089
14.965
522.124
261.225
385.759
0
180.570
205.189

910.431
910.431
910.431
0
0
1.633.784
1.288.380
1.209.683
78.697
0
2.599
0
2.599
308.746
0
81.056
3.531
82.718
124.368
17.073
34.060
1.965
32.095
0
337.235
0
254.727
308
308
0
0
56.158
0
56.158
26.042
1.250
0
0
1.250

24.676.903

2.882.700 11,68%

28,27%
28,67%
28,67%
0,00%
0,00%
9,49%
15,66%
17,92%
5,34%
n.a.
0,93%
n.a.
0,93%
3,69%
0,00%
2,18%
0,21%
6,59%
11,15%
3,09%
9,87%
0,93%
24,10%
0,00%
8,75%
0,00%
14,53%
0,06%
0,06%
n.a.
n.a.
10,46%
0,00%
10,76%
9,97%
0,32%
n.a.
0,00%
0,61%
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ATA N. 02/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E QUATRO DE JANEIRO
DE DOIS MIL E CATORZE.

EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

pinho e o Centro Social de Paramos para apoio ao programa de aulas ao ensino especial do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico durante o ano letivo 2013/2014:
Presente a informação nº 433/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano dois mil e
catorze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara
Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, 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 Bernardes dos Santos Neto. Sendo 16.00
horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secre-

o exposto na informação acima mencionada e a proposta de
minuta de protocolo em causa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta apresentada e celebrar
com o Centro Social de Paramos o referido “Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Espinho e o Centro Social
de Paramos para apoio ao programa de aulas ao ensino especial do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico durante
o ano letivo 2013/2014”, pelo valor estimado de €11.541,15
(onze mil quinhentos e quarenta e um euros e quinze cêntimos).

tariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes
deliberações sobre os assuntos dela constantes:
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Deliberação nº 16/2014
Revisão de preço mensal devida pela concessão da ocupação de uma loja comercial como peixaria
Presente a informação nº 370/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte

Deliberação nº 14/2014
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-

Piscina Municipal de Espinho
Alunos Inscritos

pinho e o Aeroclube Costa Verde para apoio aos alunos

Regime Livre

com necessidades educativas especiais que integram
as Unidades de Atendimento Especializado do Agrupa-

420

357

268

mento Dr. Manuel Laranjeira (Multideficiência e Autismo)

457

385

através de sessões de hipoterapia, durante o ano letivo
2013/2014:

Piscina Municipal de Espinho
Alunos Inscritos

1427

1427

Presente a informação nº 435/2014, sobre o assunto em tí-

1427

1284

1276

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente
Dez-13

Jan-14

Fev-14

o exposto na informação acima mencionada e a proposta de

Mar-14

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

Piscina Municipal de Espinho

22%

ou, por unanimidade, aprovar a minuta apresentada e celebrar

Alunos Inscritos por Actividade
3%

2%

78%
24%
20%

deliberou, por unanimidade, reduzir o valor do preço mensal em
100,00€ (cem euros), pelo período de 24 meses, da loja comercial propriedade do Município de Espinho, sita no nº 1605,
rés-do-chão, da Avenida S. João de Deus, na freguesia de Silvalde do concelho de Espinho, concessionada a Maria Manuela
da Silva Fonseca.

ação entre a Câmara Municipal de Espinho e o Aeroclube Costa

Ensino Especial

Verde para apoio aos alunos com necessidades educativas es-

Hidrobyke

peciais que integram as Unidades de Atendimento Especiali-

Hidroginástica

zado do Agrupamento Dr. Manuel Laranjeira (Multideficiência

Nível 0

e Autismo) através de sessões de hipoterapia, durante o ano

Nível 1

letivo 2013/2014”, pelo valor estimado de €2.460,00 (dois mil

Nível 2

quatrocentos e sessenta euros).

Deliberação nº 17/2014
Candidatura a membro da Associação de Turismo do Porto
– Porto Convention & Visitors Bureau:
Presente a informação nº 430/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e
deliberou, por unanimidade, aprovar a subscrição de candidatura a Membro da Associação de Turismo do Porto e Norte, A.R.,
com o pagamento de uma quota anual de 7.500,00€ (sete mil
e quinhentos euros) isento de IVA.

Nível 3

4%
10%

5%

8%

8%
9%

Deliberação nº 18/2014

Nível 3A
Nível 4

5%

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

com o Aeroclube Costa Verde o referido “Protocolo de CooperBebés

2%

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

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

Regime Livre
Nov-13

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

Nível 5
Protocolos

Carnaval da Idanha – Ocupação da Via Pública:

Deliberação nº 15/2014
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Presente a informação nº 436/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
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do Concelho de Espinho para efeitos de utilização de um

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

terreno municipal como horto de formação e viveiros de

liberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.

jardinagem e agricultura biológica”

Assuntos para conhecimento:

Presente a informação nº 195/2014, sobre o assunto em tí-

Balneário Marinho de Espinho
N. utilizadores Piscina

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

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimen-

ido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente a infor-

to do Resumo Diário da Tesouraria do dia 03 de janeiro de 2014

mação acima mencionada e a proposta de minuta de protocolo

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

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

TAIS (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de sete mil

imidade, aprovar a minuta apresentada e celebrar com a As-

quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): cento e quarenta

sociação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE)

e oito mil e vinte e sete euros e trinta cêntimos. DOTAÇÕES

o referido “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal

NÃO ORÇAMENTAIS: novecentos e vinte e oito mil oitocentos

de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho

e oitenta e nove euros e vinte cêntimos. DOCUMENTOS: trinta

de Espinho para efeitos de utilização de um terreno municipal

e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.

biológica”, de acordo com os considerandos e termos nele fixa-

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 03 de Janeiro do

dos.

corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de treze
seis euros e vinte e três cêntimos, não tendo sido efetuado
qualquer pagamento.

Rastreio Auditivo Gratuito – Ocupação da Via Pública

370

323

274

278

5868
4138

4900

4572

5304

94%

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Nave Polivalente de Espinho

milhões cento e oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e

Nº de Horas de Utilização
1000
887

900

863

P.S.P.

823

Presente a informação nº 142/2014, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte in-

Balneoterapia

6%

Nov-13

como horto de formação e viveiros de jardinagem e agricultura

11

Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

434

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

Deliberação nº 11/2014

Balneário Marinho de Espinho

Listagem de contratos celebrados de 30 de novembro a

800

Supermães Cidade Espinho

764

757

Escola de Futebol Baixinhos

tegrante desta ata, bem como o documento na mesma referido

31 de dezembro ao abrigo do parecer prévio genérico –

700

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

2013

600

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

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de pre-

dente da Câmara que autorizou o pedido da empresa ACÚSTI-

stação de serviços celebrados de 30 de novembro a 31 de

CA MÉDICA para ocupar a via pública, com uma unidade móvel,

dezembro ao abrigo do parecer genérico favorável aprovado

400

C.C.D. Mochos

para realização de uma ação de rastreio auditivo gratuito no

pela câmara em 16 de outubro de 2013.

300

S.C. Silvalde

dia 10 de janeiro do corrente ano, entre as 09.00 horas e as
18.00 horas, na praça frente à Câmara Municipal.

Deliberação nº 12/2014

200

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

100

estão confiadas.

Coro Amigos Música

500

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

C.C.D. Câmara Municipal

C.Voleibol Espinho

Novasemente G.D.
S.C.Espinho
A.A.Espinho

0
Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Aprovação da conta final – Requalificação do espaço exterior da escola EB1/JI Espinho 2

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

Presente a informação nº 9170/2013, sobre o assunto em tí-

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

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

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

75/2013, de 12 de setembro.

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

Nave Polivalente de Espinho
1%

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

ficação do espaço exterior da escola EB1/JI Espinho 2”, adjudi-

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

cada à empresa “Esmorizgeste – Imobiliária, Lda.”

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

1%

2%
2%
3%

imidade, aprovar a conta final referente à empreitada “Requali-

1% 1%

A.A.Espinho

3%

S.C.Espinho
Novasemente G.D.

30%

C.C.D. Mochos

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa
e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,
Deliberação nº 13/2014

C.Voleibol Espinho

20%

Coro Amigos Música

que a subscreveu.

C.C.D. Câmara Municipal
Escola de Futebol Baixinhos

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e
Silva
Presente a informação nº 37/2014, sobre o assunto em título,

O Presidente da Câmara Municipal.

Supermães Cidade Espinho

A Secretária da Câmara Municipal.

P.S.P.

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

36%

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

S.C. Silvalde

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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Pavilhão Municipal N.G.

Pavilhão Municipal N.G.

Nº de Horas de Utilização
1% 1%
290

264

256

A.A.E.
A.A.Espinho
S.C.Espinho

27%
30%

2%

S.C.E. - Boccia
Manuel Lopes

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Campeonato de Futsal
Veteranos

ses serviços tem custos muito superiores para o município e

gem, pelo seu competente quadro de pessoal.” Os eleitos pelo

não se obtém a mesma capacidade de abrangência e resulta-

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A Câmara

do. Por isso, entendemos que nesta matéria não se deve usar

Municipal, nos últimos quatro anos reduziu substancialmente,

de demagogia fácil. Devemos isso sim procurar as melhores

mais de 60%, as despesas de avenças e assessorias externas,

soluções em cada caso.”

não podem ser assegurados. Em alguns casos internalizar esses serviços tem custos muito superiores para o município e

Deliberação nº 9/2014

não se obtém a mesma capacidade de abrangência e resulta-

Subsídio a atribuir à ADCE – Associação para o Desenvolvi-

S.C.E. - Boccia

do. Por isso, entendemos que nesta matéria não se deve usar

mento do Concelho de Espinho, no âmbito do protocolo de

Manuel Lopes

de demagogia fácil. Devemos isso sim procurar as melhores

exploração do Centro Multimeios

soluções em cada caso.”

Presente a informação nº 163/2014, sobre o assunto em tí-

Campeonato de
Futsal Veteranos

35%

não podem ser assegurados. Em alguns casos internalizar es-

cado atual, quando estas podem ser asseguradas, com vanta-

Novasemente G.D.

Atendimento Municipal - AME

Atendimento Municipal - AME
37

4%

ou complexidade, a preços exorbitantes e desfasados do mer-

no entanto, existem serviços específicos que internamente

P.S.P.

P.S.P.

122

no entanto, existem serviços específicos que internamente

S.C.Espinho

Novasemente G.D.

125

a contratação externa de tarefas sem grande especificidade e/

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma
Deliberação nº 8/2014

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

Parecer prévio para “Registo de Imóveis Rústicos e Urba-

imidade, atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvimento

nos dentro dos limites do Concelho de Espinho”

do Concelho de Espinho, para o ano de 2014, no âmbito do

Presente a informação nº 193/2014, sobre o assunto em título,

protocolo de exploração do Centro Multimeios de Espinho, um

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

subsídio no valor de 250,000.00€ (duzentos e cinquenta mil

te desta ata, bem como o documentos na mesma referido (em

euros). Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a seguinte
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na

Água e Saneamento

Urbanismo

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou

Rendas e Feiras

Atendimento Geral

por maioria com os votos contra dos senhores Vereadores do

Câmara Municipal de Espinho votaram a favor o subsídio a

PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

atribuir à ADCE no âmbito do protocolo de exploração do centro

serviços para o “Registo de Imóveis Rústicos e Urbanos dentro

multimeios por considerarem que a responsabilidade de zelar

dos limites do concelho de Espinho”, por ajuste direto ao Sr.

pelo interesse público é em primeira instância da Câmara Mu-

Joaquim Aureliano Cavadas André de Oliveira, pelo valor base

nicipal de Espinho. Todavia, vemos com muita apreensão que

de 42.019,92€ (quarenta e dois mil e dezanove euros e no-

o município de Espinho tenha, em tão pouco espaço de tempo,

venta e dois cêntimos) acrescidos de iva à taxa legal em vigor

tido a necessidade de subsidiar com 250.000 euros um equi-

e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013

pamento que em Outubro de 2012 estaria próximo de iniciar

de 31 de dezembro (LOE2014) – Lei do Orçamento de Estado).

um ciclo duradouro de lucros.”. Os eleitos pelo PSD apresen-

Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

taram a seguinte declaração de voto: “O presente protocolo

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

aprovado por deliberação da Assembleia Municipal surgiu na

contra a aprovação de 3 (três) pareceres prévios vinculativos

sequência do processo de extinção da Fundação Navegar que

para a aquisição de serviços por ajuste direto, por considerarem

geria o Centro Multimeios até então. Com efeito a Fundação

que, num momento de enormes dificuldades económicas que

carecia ab initio de personalidade jurídica e daí emanaram di-

o país e, em particular, o nosso concelho atravessam, num mo-

versos erros processuais que conduziram inevitavelmente a

mento em que o município de Espinho se encontra em estado

uma solução deste tipo. Nesse particular, declinamos qualquer

de incumprimento relativamente aos limites de endividamento

responsabilidade, dado que são atos praticados por executivos

e, consequentemente, irá sofrer sanções através da redução

anteriores do PS. Ora, nesse protocolo, a ADCE assumiu os ónus

no valor das transferências do Estado para o ano de 2014, a

com credores e trabalhadores e não só a mera gestão corrente.

Câmara Municipal deveria ser a primeira a dar o exemplo de

Além disso, a câmara sempre atribuiu anualmente um subsídio

contenção e aproveitamento dos recursos existentes, evitando

à Fundação Navegar. Pelo que se considera justo e equilibrado

a contratação externa de tarefas sem grande especificidade e/

o subsídio atribuído para o exercício das funções estabelecidas

ou complexidade, a preços exorbitantes e desfasados do mer-

no protocolo.”

4433

4720

5081
4336

14%

4632

11%

8%

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

67%

Mar-14

Loja Interativa de Turismo de Espinho

Loja Interativa de Turismo de Espinho

Nº de Visitantes
Visitantes Nacionais
14

visitantes Estrangeiros
55
11

6

81

27%

23
Visitantes Nacionais

44
8

58

73%

visitantes Estrangeiros

cado atual, quando estas podem ser asseguradas, com vantagem, pelo seu competente quadro de pessoal.” Os eleitos pelo

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A Câmara

Deliberação nº 10/2014

Municipal, nos últimos quatro anos reduziu substancialmente,

Celebração de “Protocolo de colaboração entre a Câmara

mais de 60% as despesas de avenças e assessorias externas,

Municipal de Espinho e a Associação de Desenvolvimento

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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Deliberação nº 5/2014

para a aquisição de serviços por ajuste direto, por considerarem

Parecer genérico favorável para o ano 2014:

que, num momento de enormes dificuldades económicas que

Presente a informação nº 38/2014, sobre o assunto em título,

o país e, em particular, o nosso concelho atravessam, num mo-

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

mento em que o município de Espinho se encontra em estado

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

de incumprimento relativamente aos limites de endividamento

dos (em arquivo). Votação: A Câmara deliberou por unanimi-

e, consequentemente, irá sofrer sanções através da redução

dade, conceder parecer genérico favorável para o ano 2014,

no valor das transferências do Estado para o ano de 2014, a

para a celebração de contratos de aquisição de serviços nas

Câmara Municipal deveria ser a primeira a dar o exemplo de

situações previstas no artigo 73.º, da Lei n.º 85-C/2013, de 31

contenção e aproveitamento dos recursos existentes, evitando

de dezembro (LOE 2014), sem prejuízo da aplicação da redução

a contratação externa de tarefas sem grande especificidade e/

remuneratória, nos termos do artigo 33.º da mesma lei, des-

ou complexidade, a preços exorbitantes e desfasados do mer-

de que a aquisição de serviços respeite cumulativamente os

cado atual, quando estas podem ser asseguradas, com vanta-

seguintes requisitos: I. Que não seja ultrapassado o montante

gem, pelo seu competente quadro de pessoal.” Os eleitos pelo

anual de €5.000,00 (sem iva) a contratar com a mesma con-

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A Câmara

traparte e/ou objeto; II. Que o objeto do contrato se enquadre

Municipal, nos últimos quatro anos reduziu substancialmente,

numa das seguintes rubricas orçamentais: 020202 – Limpeza

mais de 60%, as despesas de avenças e assessorias externas,

e higiene; 020203 – Conservação de bens; 020209 – Comuni-

no entanto, existem serviços específicos que internamente

cações; 020210 – Transportes; 020211 – Representação dos

não podem ser assegurados. Em alguns casos internalizar es-

serviços; 020212 – Seguros; 020213 – Deslocações e estadas;

ses serviços tem custos muito superiores para o município e

020215 – Formação; 020216 – Seminários, exposições e simi-

não se obtém a mesma capacidade de abrangência e resulta-

lares; 020217 – Publicidade; 020218 – Vigilância e segurança;

do. Por isso, entendemos que nesta matéria não se deve usar

020219 – Assistência técnica; 020220 – Outros trabalhos es-

de demagogia fácil. Devemos isso sim procurar as melhores

pecializados; 02022505 – Ação de carater cultural e turístico;

soluções em cada caso.”

Museu Municipal / FACE

Museu Municipal / FACE

Nº de assitência nos Eventos realizados
1299

7%
19%
Congressos **

14%
Workshops

Exposições

Visitas Guiadas

Teatro
15%

Teatro
321

Exposições

Workshops

Congressos **
Fev-14

45%

Mar-14

Museu Municipal / FACE

Museu Municipal / FACE

Faixa Etária da Assitência nos Eventos realizados
1299

02022507 – Serviços de jardinagem; 02022510 – Promoção

8%

38

3%

de desporto; 02022509 – Ação social; 02022004 – Análises

< de 10 anos

laboratoriais de água; 02022599 - Outros serviços. III. Que a

Deliberação nº 7/2014

prestação do serviço se conclua no prazo de 20 dias, a contar

Parecer prévio para Assessoria de Comunicação

da notificação de adjudicação. OU I. As despesas de aquisição

Presente a informação nº 171/2014, sobre o assunto em tí-

de serviços obrigatórias, impostas por lei, ficam dispensadas

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

de apresentação de parecer prévio vinculativo, desde que se-

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

jam observados todos os critérios inerentes à legalidade da

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

despesa.

e deliberou por maioria com os votos contra dos senhores
Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a
aquisição de serviços de “Implementação de uma estratégia e

Deliberação nº 6/2014

plano de ação para uma Agenda de Cultura e Criatividade do

Parecer prévio para “Serviços Jurídicos para Contencioso”:

Município de Espinho”, por ajuste direto à empresa “Conteúdos

Presente a informação nº 119/2014, sobre o assunto em tí-

Mágicos – Gestão e Produção de Eventos Culturais, Lda.”, pelo

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

valor de 30.624,00 € (trinta mil seiscentos e vinte e quatro eu-

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

ros), acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do pre-

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

visto no da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE2014).

deliberou por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores

Os senhores Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

“Serviços Jurídicos para Contencioso”, por ajuste direto à em-

contra a aprovação de 3 (três) pareceres prévios vinculativos

presa Sousa Pinheiro & Montenegro, Sociedade de Advogados

para a aquisição de serviços por ajuste direto, por considerarem

RL, pelo valor base de 39.360,00€ (trinta e nove mil trezentos

que, num momento de enormes dificuldades económicas que

e sessenta euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e

o país e, em particular, o nosso concelho atravessam, num mo-

nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de

mento em que o município de Espinho se encontra em estado

31 de dezembro (LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado).

de incumprimento relativamente aos limites de endividamento

Os senhores vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

e, consequentemente, irá sofrer sanções através da redução

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

no valor das transferências do Estado para o ano de 2014, a

contra a aprovação de 3 (três) pareceres prévios vinculativos

Câmara Municipal deveria ser a primeira a dar o exemplo de

11-20 anos

> de 61 anos
41-60 anos
321

32%

21-40 anos
41-60 anos

11-20 anos

> de 61 anos

< de 10 anos
Fev-14

46%

21-40 anos

11%

Mar-14

** Reuniões, Seminários, conferências e Formação.

Biblioteca Municipal JMS
N. Visitantes

Biblioteca Municipal JMS

Público Presente nas Atividades

N. Visitantes

Público Presente nas Atividades

366

905

405

1067

14%
1134

6167
4516

4487

4418

4006
86%

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

contenção e aproveitamento dos recursos existentes, evitando

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Visitas Guiadas
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

da Proteção Civil envolvidos.” A Câmara deliberou, por unanimi-

Apesar de este aumento temporário de fundos disponíveis ter

dade, aprovar o referido voto de louvor e do mesmo dar con-

suporte legal e estar previsto na LCPA, a CME desvirtua a leg-

hecimento a cada uma das entidades envolvidas.

islação e pretende fazer esse aumento não tendo em conta

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

que as transferências ou subsídios com origem no Orçamento

deliberações sobre os assuntos dela constantes:

do Estado e a previsão da receita efetiva própria são relativas
a três meses e não a todo o ano corrente conforme pretendem na proposta; 6 – Todas as receitas extraordinárias previs-

PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
PRESENÇAS
39

- Presença na Inauguração das Instalações Cruzada do Bem,
em Anta.
- Presença na Jantar de Aniversário dos Lions, na Quinta da
Serração.
- Presença no I Congresso de Andebol – Sporting Clube de Es-

- Presença no Espetáculo “The Queem Symphony” da Banda

pinho (S.C.E.), no Fórum de Arte e Cultura de Espinho (FACE).

Sinfónica Portuguesa, na Casa da Música.

- Presença na Celebração do Centenário da Conferencia de S.

- Presença na Parada “Cabeças no Ar” – Marionetas, que

Vicente Paulo de Espinho, na Igreja Matriz de Espinho.

decorreu na Rua 19.

- Presença no English Tea Party, que decorreu na Universi-

- Presença em “A noite passa a correr” da Divisão Desportiva,

dade Sénior de Espinho.

em Espinho.

- Presença na Apresentação do Projecto ePaper, que decorreu

- Presença no Aniversário da Banda de Paramos.

na Câmara Municipal da Maia.

- Presença na Cerimónia de Entrega dos Prémios do Concurso

- Presença na Palestra “A Arte Surda”, realizada na Biblioteca

“Mil Escolas”, que decorreu no Ipanema Park - Porto.

Municipal José Marmelo e Silva.

- Presença no Jantar da Francofonia, na Escola Básica

- Presença na Exposição “12 Contemporâneos: Estados Pre-

Domingos Capela.

sentes”, no Museu de Serralves.

- Presença no Corta-Mato – fase II – Brigada de Intervenção,

- Presença no 1º Encontro Portugal Têxtil, na Exponor.

organizado pelo Regimento de Engenharia n. 3 de Espinho,

- Presença na Conferência “O Gás Natural Portugal”, no Porto.

realizado no Parque da Cidade.

- Presença na Entrega de Cabazes Solidários, realizado na

- Presença na Festa de Encerramento da Francofonia, no Cen-

Cruz Vermelha.

tro Multimeios de Espinho.

- Presença na Inauguração de Reforço das Margens da Ria de

- Presença da Inauguração da Requalificação do Complexo

Aveiro, em Murtosa.

Habitacional da Ponte de Anta.

- Presença na Inauguração da Exposição “Dis-mois dix mots”,

- Presença no Torneio Internacional de Badminton, que

realizada no Centro Multimeios de Espinho.

decorreu no na Nave Desportiva de Espinho.

- Presença no Jantar de Comemoração do 3º Aniversário Ex-

- Presença na Assembleia da República – Actuação Órfeão de

Combatentes de Silvalde, realizado no Restaurante Casarão.

Espinho.

- Presença no Jantar Comemorativo do 48º Aniversário da

- Presença na Conferência “Um Norte Mais Competitivo”,

Assossiação Desportiva da Quinta de Paramos.

realizada na Senhora da Hora, em Matosinhos.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Deliberação nº 2/2014

tas não estão assentes no princípio basilar do valor patrimo-

Aprovação da ata nº 25/2013 de 27 de dezembro

nial determinado recentemente pela inspeção geral tributária,

Em virtude da ata n.º 25/2013 da reunião de 27 de dezembro

mas num critério casuístico sem qualquer credibilidade, tendo

2013, ter sido entregue em fotocópia a todos os seus elemen-

como objetivo único aumentar a expectativa de arrecadação

tos prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câmara Munici-

de mais receita; 7 – Tememos que a médio prazo o município

pal, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º da Lei

de Espinho volte a incorrer no incumprimento do LCPA e caia

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

definitivamente num círculo vicioso sem final à vista. O nível

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

da despesa e dos compromissos assumidos do município não

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

nos garantem que conseguiremos assegurar o cumprimento

por unanimidade.

da LCPA a médio prazo.” Os eleitos pelo PSD apresentaram a
seguinte declaração de voto: “O Aumento Temporário de Fundos Disponíveis aqui aprovado é o garante do normal funciona-

Deliberação nº 3/2014

mento dos diversos serviços municipais, ou seja, é o garante

Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis

da execução das funções previstas em sede de orçamento,

Presente a informação nº 201/2014, sobre o assunto em tí-

nomeadamente as que respeitam a obrigações do município

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

no âmbito das suas competências legais. Convém referir, que o

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

Município de Espinho em 2013 cumpriu todas as metas orça-

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

mentais e financeiras previstas na Lei. Salientamos que todos

com os votos contra dos Srs. Vereadores do PS, autorizar, a tí-

os serviços municipais estão informados e motivados para o

tulo excecional, o aumento temporário dos Fundos Disponíveis

igual cumprimento no presente ano. O planeamento correto e

para o mês de Janeiro de 2014, nos termos da alínea c) do nº

atempado da tesouraria para o ano 2014 das receitas e com-

1 do artigo 4º da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA – Lei

promissos assumidos e a assumir é crucial para uma gestão

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso) e no estrito cum-

equilibrada ao longo de todo ano, evitando ruturas e incapaci-

primento do nº 2 do referido artigo, conjugado com a alínea g)

dades na execução do plano de atividades. Com efeito, nos

do nº 1 do artigo 5º do DL nº 127/2012, de 21 de Junho. Os sen-

compromissos já assumidos devem ser relevados 7,5 milhões

hores Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração

de euros referentes a candidaturas comunitárias em curso que

de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Munic-

têm correspondência do lado da receita conforme se pode con-

ipal de Espinho votaram contra o aumento temporário de fun-

firmar no mapa de fundos disponíveis. Esta deliberação está

dos disponíveis por considerarem o seguinte: 1 – Não concebe-

legalmente prevista na LCPA, conforme vai dito na informação

mos que o município de Espinho após o pedido de assistência

técnica. Somos um executivo responsável, que gere com mod-

financeira ao Estado, com o recurso ao empréstimo estadual

eração e transparência os orçamentos municipais.”

em mais de 8 milhões de euros, tenha no início de 2014, cerca
de 13,7 milhões de euros de compromissos assumidos por pagar, violando a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Deliberação nº 4/2014

(LCPA); 2 – Desde Agosto de 2013 que o município de Espinho

Atribuição dos Fundos de Maneio – 2014:

tem vindo na lista de incumpridores da LCPA; 3 – Com este au-

Presente a informação nº 159/2014, sobre o assunto em tí-

mento temporário de fundos disponíveis, a Câmara Municipal

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

de Espinho (CME) demonstra inequivocamente que o Plano de

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Ajustamento Financeiro (PAF) do Município falhou e que todos

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

os indicadores financeiros apontam para o incumprimento de

to e deliberou por maioria com os votos contra dos senhores

todas as metas propostas (despesa, compromissos assumidos,

Vereadores do PS, aprovar os Fundos de Maneio para o período

prazo médio de pagamento, etc.); 4 – Perante o incumprimento

compreendido entre 1/01/2014 a 31/12/2014.

da LCPA, a credibilidade e a honorabilidade do município de
Espinho fica em causa perante as instituições do Estado; 5 –

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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- Presença no Almoço Festivo do 27º Aniversário Rotary Club,

Interancional de Lisboa - FIL, Parque das Nações.

- Presença no Encontro de Janeireiros em Paramos.

- Representação do Convite “Esboceto”, na Biblioteca

- Presença no 76º Aniversário da Académica de Espinho.

Municipal José Marmelo e Silva.

- Presença nas Festas de Santo Tirso, em Paramos.

- Representação na Exposição de Pintura “Exaltação da Cor”,

- Presença na Festa de Carnaval – Universidade Sénior,

no Porto.

realizada no Salão Paroquial.

- Representação na Exposição Coração do Porto, realizada na

- Presença no 127º Aniversário do Comando da Polícia de

Reitoria da Universidade do Porto.

Segurança Pública (PSP) de Aveiro, realizado no Edifício da

- Representação na Mesa Redonda “4 Décadas de Migrações

Polícia de Aveiro.

em Liberdade”, em Lisboa.

- Presença no Concerto da Banda Região Militar Norte, na

- Representação na Receção aos convidados, na Igreja de

Banda União Musical Paramense.

Paramos.

- Presença no II Torneio de Snooker, realizado no Café Central.

- Representação no Aniversário da AAE .Hastear da Bandeira

- Presença na Inauguração da Gelataria “Amoremio”.

no Pavilhão Jerónimo Reis.

- Presença no Jogo de Futsal – Novasemente, realizado no

- Representação na Missa Solene – Capela Santa Maria Maior.

Pavilhão Napoleão Guerra.

- Representação na Abertura do Festival Mar Marionetas,

ATAS

- Presença no Jantar do 36º Aniversário – G.D. Novasemente.

realizada na Loja Oficial do evento - Rua 19.

- Presença no Jantar de Carnaval da Associação para a Arte e

- Representação no Programa da RTP “Bom dia Portugal”

para o Movimento (APAM), realizado no Complexo.

divulgação do Festival Internacional de MArionetas de Espinho.

REUNIÕES DA CÂMARA

- Presença na Festa de Carnaval – Universidade Sénior,

- Representação nos Espetáculos do Festival Internacional de

MUNICIPAL

realizada no Salão Paroquial.

Marionetas de Espinho, realizados na Academia de Música.

- Presença no Jogo de Voleibol – Sporting Clube de Espinho/

- Representação nos Espetáculos do Festival Internacional de

Benfica, que decorreu na Nave Desportiva de Espinho.

Marionetas de Espinho, realizado na Biblioteca José Marmelo

- Presença na Semana de Apresentação do Programa 2014-

e Silva.

2020 do Município entre Douro e Vouga, que decorreu no

- Representação nos Espetáculos do Festival Internacional

Europarque.

de Marionetas de Espinho, realizado no Centro Multimeios de

- Presença na ação Jenial’14 – Evento Júnior Empresas Do País,

Espinho.

em Aveiro.

- Representação na 5ª Edição “Diálogos”, realizada na Reitoria

- Presença no Campeonato Nacional de Boccia, realizado na

da Universidade do Porto.

07

Nave Desportiva de Espinho.
- Presença na Sessão de Apresentação do Projecto Business
NetWork, no Europarque.
- Presença na Inauguração do Mural do Complexo Habitacional

ATA N. 01/2014

da Ponte de Anta.
- Presença na VI Sessão Cultural – Federação Concelhia das
Deliberação nº 1/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL E CATORZE .

Associações de Pais de Espinho (FCAPE).

Voto de Louvor: Pelo Senhor Vereador Quirino de Jesus foi

- Presença no Jantar - “Portugal melhor destino”, realizado no

apresentado um Voto de Louvor que a seguir se transcreve:

Palácio da Bolsa - Porto.

Aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, nesta

“Confrontado com as condições climatéricas adversas, que se

Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

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

revelaram desde a madrugada do dia 1 de Janeiro e se esten-

- Presença no Concerto de homenagem Graça Lopes, no

niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência

deram até ao passado dia 8 de Janeiro, no concelho de Espinho,

Centro Multimeios de Espinho.

do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira,

houve necessidade de se montar um dispositivo, no âmbito da

- Presença na Reunião de Secretariado Regional da União das

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de

Proteção Civil, para garantir a segurança de pessoas e bens,

Misericórdias Portuguesas, na Misericórdia de Espinho.

Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fon-

face ao avanço do mar. O inestimável trabalho, disponibilidade

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

e dedicação dos agentes da Proteção Civil colocados no ter-

Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira

reno, atuando de forma preventiva, permitiram evitar prejuízos

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

em toda a linha de costa do concelho, com principal incidência

- Representação no 6º Fórum Local Regional – Energaia

idente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

no Bairro Piscatório em Silvalde e na Praia de Paramos. Nesse

- Representação no Jantar do “Dia da Mulher” – Organização

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

sentido, é da mais elementar justiça manifestar a gratidão e o

Évida, realizado na Quinta da Serração.

Período de Antes da Ordem do Dia:

reconhecimento público, à população e a todos os agentes

- Representação na Bolsa de turismo de Lisboa - BTL na Feira

- Presença na Palestra “Infância e Adolescência”, realizado no

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014
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PROCESSOS JUDICIAS

INTRODUÇÃO

PROCESSOS
JUDICIAIS
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS
PENDENTES (DE ACORDO COM O ARTº 53º, Nº 1,

Administração CHVNG/E promoveu visita ao
Hospital de Espinho

AL E) DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS,
ACTUALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2013)

Hospital de Espinho recebeu a visita do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho e do Presidente da Câmara Municipal Pinto Moreira.
O novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar V.N.Gaia/Espinho convidou o Presidente do Município de Espinho para
uma visita à Unidade-3 que integra aquele Centro Hospitalar.

41

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, pelo que se
iniciou o prazo de deserção do processo.
Entretanto, o Autor nomeou novo advogado, pelo que o
processo terá seguimento.
Procº nº 1330/05.0BEVIS
Acção Administrativa Especial
Autora: NATÁRIOS & CARVALHO, LDA.
Réu: Município de Espinho
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 em fase de apreciação de questões
supervenientes levantadas pelo Município de Espinho, e de
esclarecimentos solicitados pelo Juiz.
Foi apresentada uma informação pelo Instituto da Água,
sobre a qual as partes, entretanto, se pronunciaram.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto administrativo
Autor: PAPEL PRINCIPAL IMOBILIÁRIA, S.A.
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO
Foi interposto recurso jurisdicional pela contra-interessada
Caixa Geral de Depósitos, que após ser remetido ao Tribunal
Central Administrativo Norte retornou à 1ª instância para
emissão de decisão do Colectivo.
O Colectivo manteve a decisão reclamada e a contra-interessada não interpôs recurso dessa decisão, pelo que a sentença de anulação do acto impugnado transitou em julgado.
PROCESSO FINDO.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

O Professor Silvério Cordeiro, acompanhado da Diretora Clínica, Dra Ana Natividade Marcos, mostrou aos autarcas e outros
convidados a capacidade e potencialidades da Unidade-3 a funcionar no Hospital N.S. da Ajuda em Espinho. O responsável pelo
Centro Hospitalar realçou a excelência dos profissionais, a dedicação das equipas médicas, de enfermagem e de pessoal auxiliar
e a excelência clínica reconhecida em algumas áreas.

Requalificação do Complexo Habitacional da Ponte de Anta
Pinto Moreira exige que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana IHRU, acompanhe o esforço da Câmara Municipal de Espinho na reabilitação
do parque habitacional.
Com a presença de moradores, autarcas e representantes de instituições do
concelho, foi inaugurada a obra de requalificação exterior do complexo habitacional da Ponte de Anta em Espinho.
O Presidente da Câmara Municipal, Pinto Moreira fez um apelo aos moradores
para que cuidem e preservem do
espaço público requalificado, cuja
obra representou um esforço da autarquia para melhorar a qualidade
de vida naquele complexo habitacional pertencente ao IHRU.
No acto de inauguração, Pinto
Moreira justificou a necessidade de
regularizar as rendas em atraso nos
bairros sociais, mas exigiu que o
esforço dos arrendatários e da Câmara Municipal seja acompanhado
pelo investimento e apoio do IHRU
na recuperação dos prédios degradados.
A Câmara Municipal de Espinho
investiu mais de 150 mil euros na
requalificação dos pavimentos, bolsas de estacionamento, passeios
e arranjos de jardinagem, melhorando o espaço exterior daquele
complexo habitacional.
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Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

Inauguração do Mural do Bairro Ponte
Anta
Trabalho de inclusão social em Espinho elogiado
pelo Secretário de Estado Adjunto Pedro Lomba
O Secretário de Estado Adjunto Pedro Lomba visitou o complexo habitacional da Ponte de Anta, onde
teve oportunidade de ver e avaliar de forma positiva
o relevante papel social ali desenvolvido pela Cerciespinho com o apoio da autarquia.
O Presidente da Câmara Municipal de Espinho Pinto
Moreira, acompanhado do Presidente da Cerciespinho Prof. Lino Alberto, procedeu à inauguração do
Mural que embeleza o complexo habitacional e dignifica todos aqueles que colaboraram na sua elaboração, num trabalho intergeracional que
valoriza e transforma um espaço físico em
espaço de afectos.
Pinto Moreira elogiou e agradeceu o trabalho de integração social desenvolvido
pela Cerciespinho em todo o bairro constituído por 3500 pessoas e 584 fogos.

05

O autarca considera que a dignificação das
condições de vida das pessoas passa pelas
obras já efectuadas pela Câmara Municipal, mas sobretudo pela responsabilidade
do governo e do IHRU na requalificação e
restauro dos prédios degradados.

Ministro do Ambiente visitou Praia de
Paramos
O Ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva,
acompanhado do Secretário de Estado Paulo Lemos, do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira e dos Presidentes de Junta
do Concelho visitaram a obra de defesa longitudinal aderente que está em curso na Praia de
Paramos.
Os trabalhos com uma extensão de 500 metros,
entre a capela de S. João e o esporão sul visam
consolidar a duna em cima do enrocamento.
O prazo de execução da obra prolonga-se por
três a quatro meses e o financiamento é assegurado pelo Programa Operacional de Valorização
do Território.
O Ministro do Ambiente considerou este um bom exemplo de colaboração entre o Estado e a Autarquia
de Espinho que avaliou com rigor o carácter de emergência e de urgência desta intervenção, uma vez
que estava em causa a protecção da ETAR da SIMRIA e as edificações adjacentes.
Pinto Moreira recebeu a garantia do ministro para a execução e candidatura com fonte de financiamento garantida para obras estruturais de defesa de toda a orla costeira do concelho de Espinho.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
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 reclamada, indeferindo 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 ulterior 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 ulterior 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.
Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
Actos Administrativos;
Autores: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da sentença que mantém a
sentença reclamada e, consequentemente, indefere a reclamação.
Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com
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Actos Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Finda a produção da prova, com a inspecção judicial ao local,
aguarda prolação da sentença.
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 Equipamentos 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 excesso.
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 n.º 53/12.9BEAVR-A;
Acção Executiva
Autor: SILARBA- Construções, Lda.
Réu: Município de Espinho
Notificação de despacho que dispensa a elaboração da conta
por estarem pagas as taxas de justiça devidas e não existirem
outras quantias em dívida.
Processo n.º 126/12.8BEAVR-A
Acção executiva
Autor: DUOSILARBA- Engenharia e Construção
Réu: Município de Espinho
O processo aguarda a remessa à conta.
Processo n.º 220/13.8BEAVR
Acção Administrativa Comum – forma ordinária
Autor: Nova Variante – Comercialização de livros, Unipessoal, Lda.
Réu: Município de Espinho
As partes foram notificadas da data para realização da audiência prévia.
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Processo n.º 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 n.º 602/13.5BEAVR
Ação Administrativa Comum
Autor: Celso Edgar da Silva
Réu: Município de Espinho
O autor foi notificado para responder à matéria de exceção
invocada na contestação apresentada pelo Município de Espinho.
Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo nº 624/13.6BEAVR
Ação administrativa especial pretensão conexa com atos administrativos
Autor: MARLARTUR - RESTAURAÇÃO LDA.
O Município foi notificado para apresentar alegações por escrito.
Processo n.º 26/14.7BEAVR
43 Ação administrativa especial pretensão conexa ade atos administrativos
Autor: Jorge Ricardo de Figueiredo Catarino (e Outros)
Réu: Município de Espinho
O Município de Espinho foi notificado para se pronunciar,
querendo, quanto a declaração de desistência da instância por
parte dos autores.
Processo n.º 918/13.0BEAVR
Autor: Olga Amélia Morais Lopes e Outros
Réu: Câmara Municipal de Espinho
A Câmara Municipal foi notificada da sentença que indeferiu a
providência cautelar.

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 Município requereu a constituição como assistente, bem como a
abertura da instrução.
Processo de inquérito n.º 210/09.5TAESP
Serviços do Ministério Público
O Município foi notificado da acusação do Ministério Público e

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2 de Abril de 2014

Feira. Um evento que decorreu nos nossos melhores equipamen-

para, na qualidade de lesado, deduzir pedido de indeminização civil.
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 procedente, por provada, e autorizou a entrada dos Srs. Fiscais
da CME no prédio sito na Rua 62, n.º 96, 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.

tos desportivos e que exaltou e valorizou os nossos agrupamen-

O Município de Espinho deixou
de estar em situação de excesso
de endividamento.
As contas referentes ao exercício de 2013 traduzem uma
evolução muito positiva. Mostram
a diminuição total da dívida do
Município de 46,9 milhões para
40,6 milhões de euros.
A dívida a curto prazo desceu de
18,7 milhões de euros para 7,3
milhões de euros.

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.

tos e a nossa comunidade escolar.
Durante estes dias centenas de jovens oriundos de 31 países
viveram e conheceram a cidade de Espinho, os nossos equipamentos desportivos, as cantinas das nossas escolas, os restaurantes e os estabelecimentos comerciais e as nossas magníficas
praias e esplanadas.
Os jogos da final masculina e feminina decorreram na nave polivalente que foi o palco da cerimónia oficial de encerramento deste
Campeonato Mundial de Voleibol Escolar.
Foi um momento de valorização do desporto escolar, do município
de Espinho, dos seus técnicos e colaboradores para realizar e desenvolver projetos de dimensão e prestigio reconhecido.

Pinto Moreira
Presidente da Câmara
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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 Construção e Indústria, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Notificação da acta de audiência de julgamento na qual as
partes acordaram pôr fim à ação.
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 acordadas.
Processo n.º 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.

“

...
Apesar das dificuldades e
constrangimentos que
temos atravessado, a
Câmara Municipal
continua atenta às
situações mais urgentes e
que requerem o esforço de
todos nós para melhorar
a qualidade de vida dos
munícipes...

”
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Processo n.º 72167/13.0YIPRT
Requerente: CNLL, LDA.
Requerido: Município de Espinho
Notificação da retificação do acordo celebrado pelas partes.

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 apresentar o requerimento
probatório. Aguarda ulterior tramitação processual.

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA
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Caras e caros vogais,
Quem exerce o poder seja ele local ou nacional deve procurar

geral e para os funcionários públicos em particular, foi pos-

gerir a coisa pública com rigor e prestar contas aos munícipes,

sível alcançar os principais objetivos traçados pelo executivo.

legítima e democraticamente representados nesta AssemApesar das dificuldades e constrangimentos que temos

bleia Municipal de Espinho.

atravessado, a Câmara Municipal continua atenta às situações
Começo assim por vos dar conta que o Município de Espinho

mais urgentes e que requerem o esforço de todos nós para

deixou de estar em situação de excesso de endividamento.

melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Nesse sentido
foi concluída a obra de requalificação no complexo habita-

As contas referentes ao exercício de 2013 traduzem uma

cional da Ponte de Anta. A inauguração do mural concebido

evolução muito positiva. Mostram a diminuição total da dívida

pela CerciEspinho que contou com a presença do Secretário de

do município de 46,9 milhões para 40,6 milhões de euros.

Estado, Pedro Lomba foi mais um contributo para a promoção
e humanização do complexo habitacional e das pessoas que

Registou-se uma evolução positiva do Resultado Líquido do

lá vivem.

exercício em relação ao ano anterior de 0,5 milhões de euros.
A dívida a curto prazo desceu de 18,7 milhões de euros para

A nível cultural e desportivo, referência para o êxito que atin-

7,3 milhões de euros.

giu o Festival Mar-Marionetas que animou e projetou a cidade
de Espinho e os seus equipamentos durante todo o mês de

A exploração do exercício gerou um cash flow positivo de

Março.

6,1 milhões de euros, o que representa um crescimento de
Espinho viveu e evocou a Semana Santa com a Procissão de

26,18% face ao ano anterior.

Ramos pelas ruas da cidade, o tradicional concerto da Páscoa
O prazo médio de pagamento a fornecedores diminuiu para

na Igreja Matriz e a encenação da Via Sacra. O povo de Espinho

metade. Estes resultados são o prémio do esforço, dedicação

e das terras vizinhas envolveu-se com esta iniciativa e organi-

e trabalho do executivo e dos funcionários municipais durante

zação das Paróquias de Espinho, Anta e Guetim.

o ano de 2013.
Por fim, destaque para o Campeonato Mundial de Voleibol
Numa conjuntura de dificuldades para os portugueses em
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Escolar que decorreu no nosso município e em Santa Maria da

tervenientes pelo que não será elaborada 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: Válter Ferreira Arcanjo, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Transação efetuada em audiência de discussão e julgamento.

VARAS CÍVEIS DE LISBOA

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 antecipado de encargos.

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.

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.

TRIBUNAL DO TRABALHO DE SANTA MARIA DA
FEIRA

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 n.º 155/13.4BEVIS
Acção administrativa comum – forma sumaríssima
Autor: Ovo Solutions – Soluções Ambientais, S.A
Réu: Município de Espinho.
Notificação de dispensa da elaboração da conta para o
Município de Espinho, uma vez que já tinha pago a taxa de
justiça devida.

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 devidamente asseguradas pelo impulso processual por parte dos in-
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Processo n.º 20/13.5TTVFR
Acção de Processo Comum
Autor: Natália Ferreira de Oliveira Pinto
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado do despacho que dispensa a elaboração da conta.

PROCESSOS/PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
VÁRIOS
Procedimentos administrativos vários;
Elaboração de vários pareceres no âmbito dos mesmos.
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