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Caras e caros vogais,
Acabamos de assinalar o quadragésimo primeiro aniversário

Eventos como este são para continuar e para apoiar

de Espinho…cidade, município e projeto urbano de histórico e

valorizando a oferta de Espinho em domínios como a hotelaria,

reconhecido vanguardismo ao qual todos temos orgulho de

a restauração, as atividades de cultura e lazer.

pertencer e queremos continuar a desenvolver e aperfeiçoar.
Queremos a nível desportivo tornar Espinho um destino para a
Sem comprometer a sustentabilidade financeira da Câmara

prática do Surf, e nesse sentido estamos a desenvolver inicia-

Municipal continuamos a manter a aposta nas designadas

tivas com a marca ”Espinho Surf Destination”.

obras de proximidade, de que são exemplos recentes
a requalificação do largo de Sto. Estevão junto à Igreja de

Vamos acolher este verão o Mundialito de Futebol de Praia e

Guetim e a requalificação da rua da igreja até à A-41, uma

as finais do Campeonato Nacional da mesma modalidade.

obra há muito reivindicada pela população e que acaba de ser
O Festival “Oito20equatro” já se impôs como espetáculo

concluída e inaugurada.

de rua e também vamos sinalizar com vários eventos as
Estamos a fazer tudo o que é possível, num esforço conjunto

comemorações dos 120 anos da feira semanal.

com técnicos municipais e empreiteiros para assegurar que os
alunos do 1º ano do Ensino Básico iniciem o próximo ano

Desenvolvemos um trabalho de preparação, limpeza e asseio

lectivo nos novos Centros Escolares, em Anta, Silvalde e Paramos.

das nossas praias para acolher os milhares de veraneantes
que nos visitam, oferecendo um vasto programa de animação

A aposta e a valorização do sector da Educação em Espinho

que terá como palco a Alameda 8.

ficaram demonstradas no êxito que atingiu a realização em
Espinho do Campeonato do Mundo de Voleibol Escolar. Foi um

Para todos vós um excelente Verão e umas boas férias.

exemplo de organização e de eficiência dos nossos técnicos
municipais, de capacidade dos nossos equipamentos

Pinto Moreira

desportivos e de qualidade e hospitalidade da nossa cidade e

Presidente da Câmara

das nossas gentes a milhares de jovens oriundos de 30 países
que aqui permaneceram e disfrutaram durante uma semana.
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Queremos a nível desportivo
tornar Espinho um destino
para a prática do Surf, e
nesse sentido estamos a
desenvolver iniciativas com
a marca
”Espinho Surf Destination”.

Queremos a nível desportivo tornar Espinho um destino
para a prática do Surf, e nesse sentido estamos a desenvolver iniciativas com a marca

”ESPINHO SURF DESTINATION”.
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“...continuamos a manter a aposta nas
designadas obras de proximidade, de
que são exemplos recentes a requalificação do largo de Sto. Estevão junto
à Igreja de Guetim e a requalificação
da rua da igreja até à A-41, uma obra
há muito reivindicada pela população e
que acaba de ser concluída e inaugurada.

”
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Inaugurada obra de requalificação em
Guetim
A obra de requalificação do Largo Sto Estêvão, junto à Igreja de Guetim e da Rua da Igreja que liga à
A49, foi inaugurada no passado sábado (3 de maio)
pelo Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr.
Pinto Moreira.
Esta obra foi integrada no Plano de Obras da Câmara
Municipal de Espinho com verbas do Fundo de Turismo.
O Largo de Santo Estevão, até agora utilizado como
parque de estacionamento de viaturas, foi
transformado num espaço de lazer para uso das
pessoas, num prolongamento do próprio adro da
igreja, com novo pavimento, mobiliário urbano,
papeleiras, bancos e árvores.
A intervenção na rua da Igreja passou pela
requalificação do pavimento, construção
de passeios, árvores de alinhamento,
sinalização vertical e horizontal, entre outras alterações.
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Esta requalificação melhora a qualidade
urbana e paisagística de Guetim e garante
maior conforto e segurança de tráfego e
de pessoas.

Visita ao Centro Escolar de Paramos
Encarregados de educação, futuros alunos e
pessoal docente e não-docente estiveram
presentes .
Pais e alunos das escolas da Bouça, Lomba e
Monte, pessoal não docente e outros funcionários
fizeram no passado sábado uma visita ao Centro
Escolar de Paramos que entra em funcionamento
no próximo ano lectivo.
O novo Centro Escolar vai substituir aquelas três
escolas e reúne condições de excelência para a
comunidade educativa.
A visita foi guiada pelo Vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Vicente Pinto
que tem a seu cargo o pelouro da Educação
com a presença de elementos da Direcção
do Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de
Almeida.
Pais, crianças, professores e pessoal não docente ficaram a conhecer as potencialidades e valências
daquele novo equipamento escolar que vai integrar as crianças e jovens de Paramos já no próximo ano lectivo.
As crianças experimentaram alguns equipamentos de recreio, conheceram as novas salas de aula e mostraram grande entusiasmo pela nova
escola que os vai receber.
Assembleia Municipal de Espinho
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Campeonato de Voleibol Escolar foi um sucesso
Município agradece ao Ministério da Educação por ter acreditado na nossa cidade
Campeonato Mundial de Voleibol Escolar, que decorreu entre os dias 09 e 17 de abril na cidade de Espinho revelou-se um sucesso
desportivo, social e económico, com um retorno estimado de 2,5 € milhões para a cidade. Cada comitiva pagou a sua estadia e
alimentação num investimento onde cedemos as instalações.
O Município de Espinho agradece ao Ministério da Educação por ter acreditado na capacidade da nossa cidade para a recepção conjunta
com Stª Mª da Feira deste grande evento que juntou cerca de 900 atletas de 31 países de todo o Mundo, entre 28 equipas masculinas e
29 femininas que em clima de convívio intercultural, tornaram esta prova numa grande manifestação desportiva em torno do voleibol.
reconhecida em algumas áreas.

Espinho viveu a Semana Santa

Encenações dos últimos dias da vida de Cristo encheram a cidade
O Município associou-se às três paróquias de Espinho, Guetim e Anta, para as
celebrações da Semana Santa.
Centenas de pessoas assistiram no Largo Dr. José Salvador às encenações
dos últimos dias da vida de Cristo. Este evento pascal tem atraído nos últimos
anos à cidade de Espinho, um número cada vez mais elevado de visitantes.
Também merecedor de destaque é o Concerto de Páscoa, que se realizou na
Igreja Matriz de Espinho e à semelhança de anos anteriores, não foi exceção
e voltou a encantar todos os presentes e foram muitos os que quiseram assistir ao espetáculo, enchendo a igreja para o concerto centrado nas peças
“Stabat Mater In Ré” e “Santo Agostinho – O Cantor da Sede de Deus”, para
Solista, Coro e Orquestra, ambas
dirigidas pelo Maestro João Costa.
As celebrações da Semana Santa
em Espinho já fazem parte do
roteiro cultural e de turismo
religioso no norte do país.
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ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 07/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E CATORZE .
Aos quatro dias do mês de abril 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, 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:

Presente a informação n.º 2674/2014 da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
maioria, com votos contra dos Vereadores do PS, aprovar os
Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano financeiro 2013, assim como o Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais do Município e respetiva avaliação, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e submete-los à apreciação e votação da
Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na alínea l)
do n.º 2 do artigo n.º 25 da mesma Lei. Os Vereadores do PS
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores
do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram
contra o relatório de contas para o ano económico de 2013 por
considerarem que o nível de exigência, por via do resgate financeiro a que fomos sujeitos pelo Estado português, não se

Deliberação n.º 88/2014
Documentos de Prestação de Contas do Ano 2013:
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desvio acentuado do Plano de Ajustamento Financeiro (PAF)

o documento, se deve à negociação da dívida transitada em jul-

que o município apresentou à Direção Geral das Autarquias Lo-

gado em Março de 2013 do terreno da EB 2,3 Domingos Capela

cais (DGAL) em 2012 e que terá que merecer necessariamente

entre a CME e o Ministério da Educação e Ciência (MEC), pas-

uma reformulação, uma vez que a Câmara Municipal de Espinho

sando o município a estar obrigado a fazer obras de manuten-

(CME) não apresenta os resultados espectáveis. A CME con-

ção na referida escola. Não entendemos que uma despesa a

tinua a enfermar dos mesmos problemas do anterior mandato,

médio prazo se torne um resultado extraordinário no presente,

despesa corrente pouco controlada, (aumentou 4,14 Milhões

ainda por cima, quando esta sentença não constava na sua

de euros entre 2012 e 2013, cerca de 23%), compromissos as-

contabilidade em 2012, aliás bem, uma vez que esta transitou

sumidos que transitam de 2013 para 2014 no valor de 13,2

em julgado durante o ano de 2013. O município de Espinho

Milhões de euros e resultados operacionais de – 5,1 Milhões

continua a ter os fundos próprios em queda livre. Estes estão

de euros, ao nível do que nos foi apresentado no relatório de

a cair sucessivamente desde 2009, cerca de 30%, e que no

contas de 2011. A CME teve nos últimos 5 meses do ano de

atual relatório de contas isso uma vez mais sucede, apesar da

2013, o município em contínuo incumprimento da Lei dos Com-

situação patrimonial do município não sofrer alterações desde

promissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), ou seja, não

a última reavaliação em 2008. Os custos operacionais denotam

tivemos receitas suficientes para cobrir as despesas assumi-

que a CME não tomou medidas para conter o agravamento que

das. Foi necessário no final do ano económico de 2013, utilizar

provoca o excesso de despesa nas operações, mais 1,3 Milhões

um expediente de adiantar receitas previsionais de todo o ano,

de euros relativamente ao ano de 2012 e que nos leva a crer

(extrapolando a lei, uma vez que esta apenas permite que

que o município não está a tomar as medidas adequadas para

exista um adiantamento de receitas dos 3 meses seguintes),

baixar os custos com as suas operações. Em contraponto, os

para cobrirmos contabilisticamente os 13,2 Milhões de Euros

proveitos operacionais desceram 2,37 Milhões de euros, deri-

de compromissos assumidos e não pagos que transitaram de

vado ao facto de a dinâmica da economia Espinhense se en-

2013 para 2014. Este executivo municipal continua a não con-

contrar em curva descendente acentuada, apesar de todos os

seguir fazer a consolidação orçamental assumida e cujo obje-

impostos e taxas cobradas pelo município estarem no patamar

tivo se encontra plasmada no compromisso assumido pelo mu-

mais elevado. Espinho cobrou -2 Milhões de euros de impos-

nicípio perante o Estado português, mas que o município não

tos e taxas que no ano de 2012. Os cidadãos e as empresas

conseguiu cumprir logo no seu primeiro ano de vigência. O em-

já ultrapassaram o limite máximo suportável, conforme está

préstimo apenas serviu para diminuir a dívida a fornecedores.

demonstrado pela queda da receita cobrada. Os resultados

No entanto, temos vindo a assistir ao seu crescimento durante

operacionais de – 5,1 Milhões de euros confirmam e refletem

o ano de 2014 em 31,51%, uma vez que não foram tomadas

que estamos longe de ter umas contas saudáveis e apesar do

medidas que permitam ao executivo ter um controlo efetivo da

empréstimo de 8,33 Milhões de euros por parte do Estado, as

despesa corrente de uma forma eficaz e sustentável. Se a CME

contas do município apresentam falta de consolidação, de ro-

não conseguir corrigir imediatamente este desvio e não tomar

bustez e de consistência.” Os eleitos pelo PSD apresentaram

as medidas corretivas necessárias, a dívida a fornecedores

a seguinte declaração de voto:” O Presidente e Vereadores do

crescerá e o empréstimo do Estado apenas serviu interesses

Partido Social Democrata votaram a favor dos documentos de

político-partidários em detrimento da saúde financeira do mu-

prestação de contas do ano 2013 por constatarem que: 1. Os

nicípio de Espinho e por inerência dos seus concidadãos. A dív-

documentos de prestação de contas representam fielmente a

ida a fornecedores tem vindo a subir desde Outubro de 2013,

situação financeira e orçamental do Município de Espinho; 2.

o que denota que não foram efetuadas medidas de controlo

Se verificou uma evolução muito positiva pela diminuição da

de despesa que permitam afirmar que a dívida a fornecedores

dívida total do município que desceu 13,31% de 46,9 milhões

vai descer a níveis suportáveis pelo município, pelo contrário,

de euros para 40,6 milhões de euros. 3. Existiu uma evolução

neste momento, a dívida a fornecedores cresceu relativamente

positiva do Resultado Liquido do exercício em relação ao ano

a 31 de Dezembro de 2013, 1,8 Milhões de euros, 19,7%. O

anterior de 0,5 milhões de euros; 4. A exploração do exercício

empréstimo do Estado que permitiu à CME pagar, em meados

gerou um cash flow positivo de 6,1 milhões de euros, o que

de 2013, os compromissos com os seus fornecedores que es-

representa um crescimento de 26,18% face ao ano anterior; 5.

tavam em atraso desde os anos de2009, 2010 e 2011, para

A dívida de curto prazo desceu de 18,7 milhões de euros para

além de obrigar o município a impor os seus impostos e taxas

7,3 milhões de euros; 6. O Município deixou de estar em situ-

ao seu nível mais elevado, ainda contará para o endividamen-

ação de excesso de endividamento; 7. O prazo médio de paga-

to líquido a médio e longo prazo, o que leva este a passar de

mento a fornecedores diminuiu para metade. Estes resultados

27,01% para 99,93% e que deve preocupar o executivo a cur-

são o prémio do esforço, dedicação e trabalho do executivo e

to/médio prazo. Detetamos neste documento, resultados ex-

dos funcionários municipais no ano transacto. No tempo difícil

traordinários no valor de 4,32 Milhões de euros e que, segundo

que vivem os portugueses, e para os funcionários públicos em

Assembleia Municipal de Espinho
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particular, foi possível concretizar os principais objetivos traçados para o exercício de 2013.”

permitir, deliberadamente, que a execução dos trabalhos avançasse sem uma prévia avaliação dos procedimentos administrativos e concursais ajustados aos valores em causa, acabando

Deliberação n.º 89/2014

por desrespeitar, grosseiramente, as mais elementares regras

Aprovação da Ata nº 6/2014 de 21 de março:

da contratação pública e da livre concorrência, em benefício da

Em virtude da ata n.º 6/2014, da reunião ordinária da Câmara

empresa CNLL e em prejuízo do erário público.“

Municipal de 21 de março, ter sido entregue em fotocópia a
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,

Deliberação n.º 92/2014

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no nº 2 do ar-

Procedimento de Hasta Pública para atribuição, a título

tigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo

precário, da exploração económica de um módulo de Cafe-

da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos

taria instalado na zona do recinto da Feira Semanal de

do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado

Espinho:

a sua aprovação por maioria com abstenção do Vereador

Presente a informação nº 2717/2014 da Divisão de Gestão

José Barbosa Mota por motivo de não ter estado presente na

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

reunião em questão.

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em

09

Deliberação n.º 90/2014

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

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de

por unanimidade, aprovar a minuta do Programa e Condições

Espinho e a ADCE – Associação de Desenvolvimento do

de hasta pública para atribuição a título precário da exploração

Concelho de Espinho para estabelecimento de parceria

económica de um módulo de cafetaria e Wc. Mais deliberou a

para realização de projetos sociais:

Câmara, também por, unanimidade, designar, desde já, os Vere-

Presente a informação n.º 2799/2014 da Divisão de Ação So-

adores Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino

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

Manuel Mesquita de Jesus e Luís Miguel Pereira Bernardes dos

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

Santos Neto para integrarem a Comissão que irá efetuar o pro-

desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo).

cedimento de hasta pública, com início às 11.00 horas do dia

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

06 de maio de 2014.

unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de colaboração
entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação de De-

Deliberação n.º 93/2014

senvolvimento do Concelho de Espinho para estabelecimento

Pedido de utilização do Bar da Nave Polivalente:

de parceria para realização de projetos sociais, e atribuir no

Presente a informação nº 2621/2014 da Divisão de Desporto

âmbito deste protocolo, um subsídio no valor de 200,000.00€

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

(duzentos mil euros).

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

Deliberação n.º 91/2014

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar, a

Acordo Extrajudicial – CNLL, Lda.:

título precário e excecional, a exploração do espaço de cafe-

Presente a informação nº 1757/2014 da Divisão de Gestão

taria da Nave Polivalente, ficando o mesmo obrigado a pagar

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

o valor mensal pela atribuição de 300,00€ (trezentos euros),

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

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo este o valor prat-

te desta ata, bem como os documentos na mesma referidos

icado na última atribuição, até à data da realização de nova

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

Hasta Pública para este espaço.

liberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS,
aprovar o acordo de pagamento em sede de Audiência Prévia

Deliberação n.º 94/2014

entre a Câmara Municipal de Espinho e a empresa CNLL, Lda.,

5ª caminhada pela liberdade e igualdade em Silvalde:

pelo montante de 210.000,00€ (duzentos e dez mil euros).

Presente a informação nº 2617/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de

ministrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a de-

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

liberação do ponto 4 por considerarem que a Câmara agiu de

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

forma leviana ao não garantir, desde início, o esclarecimento

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

preciso e completo da natureza e dos montantes dos serviços

nimidade, autorizar o encerramento ao trânsito no largo da Ig-

a prestar pela empresa CNLL e, se estavam, ou não, no âmbito

reja na freguesia de Silvalde, no próximo dia 25 de abril 2014,

do contrato de assessoria vigente. A Câmara foi negligente ao

para realização da 5ª caminhada pela liberdade e igualdade
naquela freguesia.

Assembleia Municipal de Espinho
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mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa
Deliberação n.º 95/2014

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

Ação na comunidade – Pedido de ocupação da via pública:

que a subscreveu.

Presente a informação nº 2656/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

O Presidente da Câmara Municipal.

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

A Secretária da Câmara Municipal.

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Escola Superior de Tecnologia
da Saúde - Politécnico do Porto para ocupação da Praça Dr. José
de Oliveira Salvador, situada frente à Câmara Municipal, com

ATA N. 08/2014

dia 15 de maio de 2014, entre as 09h00 e as 13h00.

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

Assuntos para conhecimento:

Aos vinte e um dias do mês de abril do ano dois mil e catorze,

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conheci-

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

mento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 28 Março de

reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidên-

2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

cia do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Morei-

MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de sete

ra, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente

mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): oitocentos

de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da

e trinta e oito mil duzentos e quarenta e cinco mil e trinta e

Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota

nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos

e Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo faltado por mo-

e oitenta e oito mil duzentos e trinta e três euros e oitenta

tivo justificado o Vereador Luís Miguel Pereira Bernardes dos

e dois cêntimos. DOCUMENTOS : trinta e um mil trezentos e

Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente declarou

treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda

aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da

informada que, até ao dia 28 de Março do corrente ano, foram

Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

cabimentadas despesas no valor de trinta e quatro milhões

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

novecentos e vinte e quatro mil duzentos e dezassete euros

deliberações sobre os assuntos dela constantes:

uma unidade móvel, para realização da atividade de Testes de
Rastreio (Colesterol, Glicémia, Ácido Úrico, Tensão Arterial) no

e quarenta e três cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos
até ao mesmo dia no valor de cinco milhões duzentos e no-

Deliberação nº 96/2014

venta mil setecentos e vinte euros e sessenta e seis cêntimos.

Aprovação da Ata nº 7/2014 de 04 de abril:
Em virtude da ata n.º 7/2014, da reunião ordinária da Câmara

Agradecimento BTL 2014

Municipal de 4 de abril, ter sido entregue em fotocópia a todos

A Câmara tomou conhecimento da mensagem da Turismo do

os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo

Porto e Norte de Portugal, E.R. a agradecer a prestigiosa par-

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

ticipação do Município na Bolsa de Turismo de Lisboa.

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua
prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do dis-

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

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

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

aprovação por unanimidade.

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

Deliberação nº 97/2014: Protocolo de Colaboração entre
a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e o Município de

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

Espinho celebrado em 10-04-2014 (“Enrocamento de

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Proteção a um Aglomerado Habitacional e à E.T.A.R. em

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

Paramos, Espinho”):

75/2013, de 12 de setembro.

Presente a informação nº 3196/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

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

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

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

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

Assembleia Municipal de Espinho
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nimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração entre a Agência

Particulares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que

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

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

de 10 de abril de 2014, relativo ao “Enrocamento de Proteção

desta ata e os processos na mesma referidos (em arquivo).

a um Aglomerado Habitacional e à E.T.A.R. em Paramos, Espin-

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

ho”, nos termos do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013 de 12

imidade, aprovar os topónimos “Travessa de Cristeja” e “Rua de

de setembro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte

Cristeja”, “Rua do Pinhal Novo” e “Rua do Peso-Cristeja”, devi-

declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista vo-

damente identificadas com o nº de processo CTOP-04/2013,

taram a favor do ponto 2 por considerarem ser fundamental

CTOP-05/2013 e CTOP-06/2013, respetivamente, na fregue-

acionar os procedimentos administrativos necessários para

sia de Silvalde e União das freguesias de Anta e Guetim.

intervir com urgência na proteção de pessoas e bens face às
recentes invasões do mar na praia de Paramos. Verifica-se,

Deliberação nº 101/2014

contudo, que todo este processo tem sido gerido com uma in-

Centro Social Paroquial de Silvalde – Pedido de isenção

compreensível desordem e precipitação, tanto pela Câmara Mu-

de taxas:

nicipal como pela APA, obrigando a escusadas revogações de

Presente a informação n.º 2867/2014 da Divisão de Obras Par-

decisões anteriormente tomadas e consequentes atrasos na

ticulares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que se

obra. A informação disponível sugere que já se tenha iniciado a

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-

intervenção, com carácter de urgência o que, de facto, se com-

ta ata e o processo na mesma referido (em arquivo). Votação:

prova no terreno. O que não se esclarece é se essa intervenção

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

se íntegra, total ou parcialmente, na natureza dos trabalhos a

aprovar o pedido do Centro Social Paroquial de S. Tiago de Sil-

executar na obra agora protocolada, nem quanto já foi, compro-

valde relativo à isenção de taxas referentes ao licenciamento

vadamente, gasto nem quem foi a empresa que a executou.”

de obras de alteração e ampliação do lar de idosos, num valor
total estimado de 11.806,68 €.

11

Deliberação nº 98/2014
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações

Deliberação nº 102/2014

Conexas 2014:

Pedido de autorização para ocupação do espaço de esta-

Presente a informação n.º 2864/2014 da Divisão de Gestão

cionamento:

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que

Presente a informação n.º 3194/2014 da Divisão de Gestão

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

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que

desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo).

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

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

desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo).

nimidade, aprovar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e

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

Infrações Conexas para 2014, bem como a revogação do Plano

nimidade, autorizar o pedido dos Peregrinos de Espinho para a

anterior.

ocupação do espaço de estacionamento sito na rua 22, entre
as ruas 27 e 29 (lado nascente) em Espinho, com um veículo

Deliberação nº 99/2014

pesado de mercadorias, nos dias 4 e 5 de maio de 2014.

Liberação de Caução – Reabilitação da rua de acesso à
zona desportiva da Seara:

Deliberação nº 103/2014

Presente a informação n.º 2852/2014 da Divisão de Obras Mu-

Procissão em honra de S. Pedro - Ocupação da Via Pública:

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

Presente a informação nº 3197/2014 da Divisão de Gestão Ad-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata e o docu-

ministrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

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

liberação de 15% (550,13 €) dos valores retidos, associados à

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

empreitada “Reabilitação da rua de acesso à zona desportiva

nimidade, autorizar a realização da Procissão Solene em honra

da Seara”, adjudicada à empresa “António Salgado Correia –

de S. Pedro, no dia 29 de junho de 2014, de acordo com o per-

Construções e Engenharia, Lda.”

curso indicado pela Irmandade de S. Pedro.

Deliberação nº 100/2014

Deliberação nº 104/2014

Aprovação de topónimos – Freguesia de Silvalde e União

Ocupação da Via Pública - Visita Pascal na Cidade:

das Freguesias de Anta e Guetim:

Presente a informação nº 3199/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Presente a informação n.º 3074/2014 da Divisão de Obras

ministrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá
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aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou a ocupação da via pública para realização
da Visita Pascal na Cidade no dia 20 de abril de 2014, entre as
09.00 e as 11.00 horas de acordo com os percursos indicados
pela Paróquia de Espinho – Nossa Senhora da Ajuda.

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 11 de abril 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): vinte e oito mil
trezentos e trinta e um euros e quarenta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e cinquenta e oito
mil duzentos e sessenta euros e vinte e sete cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa
e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao
dia 11 de abril do corrente ano, foram cabimentadas despesas
no valor de trinta e cinco milhões trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois euros e quinze cêntimos,
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor
de seis milhões quinhentos e quarenta e três mil quatrocentos
e quarenta e um euros e sessenta e nove cêntimos.
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.

cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reudo Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira,
com a presença dos Senhores Vereadores Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus,
José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e
Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado,
por motivo justificado o Vereador António Vicente de Amorim
Alves Pinto. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira.
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes
deliberações sobre os assuntos dela constantes:
Deliberação nº 105/2014
Aprovação da Ata nº 8/2014 de 21 de abril
Em virtude da ata n.º 8/2014, da reunião ordinária da Câmara
Municipal de 21 de abril, ter sido entregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
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

Deliberação nº 106/2014

Sem intervenções.

Procedimento de Hasta Pública para atribuição, a título

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.

precário, da exploração do espaço municipal destinado a
cafetaria sito na piscina solário Atlântico – época balnear
2014:
Presente a informação nº 3609/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa
e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

A Secretária da Câmara Municipal.

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

aprovação por unanimidade.

Intervenção do Público

O Presidente da Câmara Municipal.

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

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

Assuntos para conhecimento:

que a subscreveu.

ATA N. 09/2014

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Programa e Condições de hasta
pública para atribuição, a título precário, da exploração do espaço municipal destinado a cafetaria sito na piscina solário
Atlântico para a época balnear 2014. Mais deliberou a Câmara,
também por unanimidade, designar, desde já, os Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria para integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta
pública, com início às 11.00 horas do dia 27 de maio de 2014.
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Deliberação nº 107/2014

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

Pedido de parecer prévio de aquisição de “Serviços de

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

Reparação e Assistência Técnica às Estações Elevatórias

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

do Município”:

imidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

Presente a informação nº 3115/2014 da Divisão de Serviços

de serviços de “Caraterização da Presença de Amianto em Ed-

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

ifícios Municipais”, por ajuste direto simplificados à empresa

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

SGS – Sociedade Geral de Superintendência, S.A., pelo valor de

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

4.990,00 € (quatro mil novecentos e noventa euros), acrescido

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

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

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

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

de “Serviços de Reparação e Assistência Técnica às Estações

do Orçamento de Estado).

Elevatórias do Município”, por ajuste direto à empresa Watersol,
pelo valor base de 40.000,00€ (quarenta mil euros) acrescidos

Deliberação nº 111/2014

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

Aprovação da Conta Final - Centro Multimeios – Benefi-

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

ciação de Equipamento - Conservação e Reparação das
Instalações Elétricas e Avac:
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Deliberação nº 108/2014:

Presente a informação n.º 3191/2014 da Divisão de Obras Mu-

Pedido de parecer prévio aquisição de serviços de

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

“Reparação da Viatura RSU 39-28-JB”: Presente a infor-

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata e os docu-

mação nº 3437/2014 da Divisão de Serviços Básicos e Ambi-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara

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

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

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

conta final, referente à empreitada “Centro Multimeios – Bene-

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

ficiação de Equipamento – Conservação e Reparação das Insta-

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o

lações Elétricas e Avac”, adjudicada à empresa “Fotónica, Lda.”

parecer prévio para a aquisição de serviços de “Reparação da
Viatura RSU 39-28-JB”, por ajuste direto à empresa Auto-Sueco

Deliberação nº 112/2014

Lda., pelo valor base de 4.322,03€ (quatro mil e trezentos e

Aprovação da conta final - Execução de passeios e au-

vinte dois euros e três cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal

mento de grades na rua 20, junto à ponte da ribeira de

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

Silvalde:

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

Presente a informação n.º 3543/2014 da Divisão de Obras Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

Deliberação nº 109/2014

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata e os docu-

Pedido de parecer prévio “Reparação de viatura RSU 85-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara

FI-10”:

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

Presente a informação nº 3379/2014 da Divisão de Serviços

conta final, referente à empreitada “Execução de passeios e

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

aumento de grades na rua 20, junto à ponte da ribeira de Sil-

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

valde”, adjudicada à empresa “António Salgado Correia – Con-

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

strução e Engenharia, Lda.”

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

Deliberação nº 113/2014

de serviços de “Reparação de viatura RSU 85-FI-10”, por ajuste

Liberação de caução - Requalificação de passeios e jardim

direto à empresa Auto-Sueco Lda., pelo valor base de 197,39€

junto à rua da Divisão – Anta:

(cento e noventa e sete euros e trinta e nove cêntimos) acresci-

Presente a informação n.º 3368/2014 da Divisão de Obras

dos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no ar-

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

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

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata e o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara

Deliberação nº 110/2014

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

Pedido de Parecer Prévio - Aquisição de Serviços - Carater-

liberação de 30% (885,43€) dos valores retidos, associados à

ização da Presença de Amianto em Edifícios Municipais:

empreitada “Requalificação de passeios e jardim junto à rua da

Presente a informação nº 3556/2014 da Divisão de Obras

Divisão - Anta”, adjudicada à empresa “Majober – Sociedade de

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

Construção Civil e Obras Públicas, Lda.”
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Deliberação nº 114/2014

autorizou a ocupação da via pública para realização das Procis-

Pedido de indemnização EDP – Danos causados pelos

sões nos dias 12 e 13 de abril p.p., em Silvalde, de acordo com

serviços aquando dos trabalhos realizados na via pública:

os percursos indicados pela Paróquia de S. Tiago de Silvalde.

Presente a informação n.º 3387/2014 da Divisão de Obras Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-

Deliberação nº 118/2014

duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata e o docu-

2ª Corrida Espinho Ativa e Caminhada Solidária:

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

Presente a informação n.º 3455/2014 da Divisão de Desporto,

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar

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

o pagamento dos prejuízos, no montante de 167,25 € à EDP

que fica a fazer parte integrante desta ata e os documentos na

– Distribuição.

mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a realização

Deliberação nº 115/2014

da “2ª Corrida Espinho Ativa e Caminhada Solidária”, a decorrer

Mudança de ramo de atividade - Loja Nº36 do Mercado

na manhã de 18 de maio, organizada pela Associação Portu-

Municipal:

guesa de Artes Marciais.

Presente a informação n.º 3453/2014 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata e

Deliberação nº 119/2014
Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-

Silva:

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-

Presente a informação nº 3559/2014 da Divisão de Cultura so-

var a mudança de ramo da loja 36 do Mercado Municipal, con-

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

siderando o motivo invocado pela requerente como ponderoso

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento

e justificativo, para fundamentar a alteração proposta, nos ter-

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

mos do nº 4 do artigo 8º do Regulamento do Mercado. Mais de-

conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José

liberou a Câmara, também por unanimidade, e antes de poder

Marmelo e Silva, nos meses de março e abril do corrente ano e

ser autorizada a mudança de ramo solicitada, dar cumprimento

deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.

à formalidade prevista no nº 3 do artigo 8º, que determina que

Assuntos para conhecimento:

“A cedência por motivos referidos na alínea c) do nº 1 deve ser
precedida de publicitação do requerimento por meio de edital
afixado nos lugares de estilo, para eventuais reclamações no
prazo de 15 dias”. Determinado, assim, que sejam prosseguidos
esses trâmites.

Resumo Diário de Tesouraria
A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 28 de Abril 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 oitocentos e noventa e três mil

Deliberação nº 116/2014
Campanha Pirilampo Mágico 2014:
Presente a informação n.º 3546/2014 da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata e o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da Campanha Pirilampo Mágico
2014, nas ruas do município e feira semanal de 03 de maio a
25 de maio de 2014.

quatrocentos e catorze euros e trinta e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – novecentos e dezanove mil
setecentos e trinta e sete euros e setenta e sete cêntimos.
DOCUMENTOS – trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que,
até ao dia 28 do corrente ano foram cabimentadas despesas
no valor de, trinta e cinco milhões trezentos e noventa e seis
mil cento e cinquenta euros e oitenta cêntimos, e tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de sete milhões seiscentos e trinta e sete mil oitocentos e quatro euros e
setenta e sete cêntimos.

Deliberação nº 117/2014
Ocupação da Via Pública – Procissão nas Ruas:
Presente a informação n.º 3516/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata e o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal que

Agradecimento:
Pcand – Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto:
A Câmara tomou conhecimento do ofício da pcand – Paralisia
Cerebral – Associação Nacional de Desporto anexo a informação n.º 3550/2014, a agradecer toda a colaboração e apoio
prestado da Câmara na realização do referido evento.
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

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

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

por unanimidade.

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
Deliberação nº 121/2014

estão confiadas.

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as

“Limpeza de Praias”:

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Presente a informação nº 3953/2014 da Divisão de Serviços

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

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

75/2013, de 12 de setembro.

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo).

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

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

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

de serviços de “Limpeza de Praias”, por ajuste direto à empresa

da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa

ADCE – Associação Desenvolvimento Concelho de Espinho, pelo

e Financeira, Maria João Duarte Rodrigues , que a subscreveu.

valor base de 74.900,00€ (setenta e quatro mil e novecentos
euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do

O Presidente da Câmara Municipal

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

A Secretária da Câmara Municipal

bro (LOE 2014).
Deliberação nº 122/2014
Pedido de parecer prévio para a aquisição de “Serviços de

15

ATA N. 10/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE DEZASSEIS DE MAIO DE DOIS
MIL E CATORZE .
Aos dezasseis dias do mês de maio 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 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, tendo
faltado, por motivo justificado, o Vereador António Vicente de
Amorim Alves Pinto. Sendo 16.00 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.

Manutenção de Terrenos Municipais”:
Presente a informação nº 3958/2014 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição
de “Serviços de Manutenção de Terrenos Municipais”, por
ajuste direto à empresa ADCE – Associação Desenvolvimento
Concelho de Espinho, pelo valor base de 74.950,00€ (setenta
e quatro mil e novecentos e cinquenta euros) acrescidos de Iva
à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da
Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).
Deliberação nº 123/2014
Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de
“Monda química e deservagem de espaços públicos”:
Presente a informação nº 3969/2014 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

Deliberação nº 120/2014
Aprovação da ata nº 9/2014 de 02 de maio: Em virtude
da ata n.º 9/2014, da reunião ordinária da Câmara Municipal
de 2 de maio, ter sido entregue em fotocópia a todos os seus
elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câmara,
em cumprimento do disposto no 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

Assembleia Municipal de Espinho
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unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a
aquisição de serviços de “Monda química e deservagem de
espaços públicos”, por ajuste direto à empresa ADCE – Associação Desenvolvimento Concelho de Espinho, pelo valor base
de 74.850,00€ (setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta
euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do
previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Deliberação nº 124/2014

André Filipe da Costa Guimarães da Associação de Desen-

Pedido de parecer prévio para aquisição de “Serviços de

volvimento do Concelho de Espinho para o Município de

Manutenção do Parque da Cidade”

Espinho: Presente a informação nº 4016/2014 da Divisão de

Presente a informação nº 3981/2014 da Divisão de Serviços

Gestão de Recursos Humanos sobre o assunto em título, que

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

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

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

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

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

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo pre-

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

sente o informado e explicado na informação acima referida,

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

deliberou, por unanimidade, proceder à celebração com a As-

de “Serviços de manutenção do Parque da Cidade”, por ajuste

sociação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho de acor-

direto à empresa ADCE – Associação Desenvolvimento Con-

do de cedência de interesse público de André Filipe da Costa

celho de Espinho, pelo valor base de 74.900,00€ (setenta e

Guimarães, com vista ao preenchimento de posto de trabalho

quatro mil e novecentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal

previsto, necessário e não ocupado da Divisão de Gestão de

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

Recursos Humanos no mapa de pessoal do município.

C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).
Deliberação nº 128/2014

Deliberação nº 125/2014
Hasta Pública para atribuição da concessão de 9 lojas
comerciais, 12 espaços comerciais, 10 espaços de venda
e 9 bancas existentes no piso inferior do Mercado Municipal de Espinho:

Proposta de Cedência de Interesse Público da trabalhadora Diana Thais Espírito Santo da Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho para o Município
de Espinho:
Presente a informação nº 4023/2014 da Divisão de Gestão de

Presente a informação nº 3745/2014 da Divisão de Serviços

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

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

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

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

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

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente o

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

informado e explicado na informação acima referida, deliberou,

unanimidade, aprovar a minuta do Programa e Condições de

por unanimidade, proceder à celebração com a Associação de

Hasta Pública para atribuição da concessão de 9 lojas comer-

Desenvolvimento do Concelho de Espinho de acordo de cedên-

ciais, 12 espaços comerciais, 10 espaços de venda e 9 bancas

cia de interesse público de Diana Thais Espírito Santo com vis-

existentes no piso inferior do Mercado Municipal de Espinho.

ta ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário

Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade, designar,

e não ocupado do Departamento de Gestão de Recursos e

desde já, os Vereadores António Vicente de Amorim Alves

Dinâmicas Municipais no mapa de pessoal do município.

Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Luís Miguel Pereira
Bernardes dos Santos Neto para integrarem a Comissão que irá

Deliberação nº 129/2014

efetuar o procedimento de hasta pública, com início às 11.00

Proposta de Cedência de Interesse Público do trabalhador

horas do dia 11 de junho de 2014.

Tiago Manuel do Couto Pereira, da Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho para o Município de

Deliberação nº 126/2014
Paróquia de Anta – S. Martinho: Pedido de autorização de
corte e condicionamento de trânsito:
Presente a informação nº 3976/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Paróquia de Anta – S. Martinho
para corte e condicionamento de trânsito nas Ruas de Anta
para realização da Procissão das Velas no próximo dia 31 de
Maio, de acordo com o percurso indicado.

Espinho:
Presente a informação nº 4022/2014 da Divisão de Gestão de
Recursos Humanos sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente
o informado e explicado na informação acima referida, deliberou, por unanimidade, proceder à celebração com a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho de acordo
de cedência de interesse público de Tiago Manuel do Couto
Pereira com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não ocupado do Departamento de Gestão
de Recursos e Dinâmicas Municipais no mapa de pessoal do

Deliberação nº 127/2014
Proposta de Cedência de Interesse Público do trabalhador

município.
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Deliberação nº 130/2014

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

Protocolo com a Federation de Baloncesto de Castilla y

unanimidade, rejeitar a proposta da Comissão Municipal de

Leon:

Toponímia para atribuir o nome “António Gaio” ao Equipa-

Presente a informação n.º 4012/2014 da Divisão de Desporto,

mento Municipal Centro Multimeios, tendo, em alternativa, o

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

Presidente da Câmara apresentada a proposta de atribuição do

que fica a fazer parte integrante desta ata e o documento na

referido nome à Sala Tempus daquele edifício, proposta essa

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

aprovada por unanimidade. A Câmara tomou ainda conheci-

hecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de

mento dos pontos 2 e 3 da proposta da Comissão Municipal de

minuta de protocolo com a Federacion de Baloncesto de Cas-

Toponímia no que respeita ao reconhecimento a Artur Bartólo,

tilla y Leon, que tem por objeto a colaboração entre os outor-

Manuel Sancebas, Comendador Manuel Violas e ao GAC 3. Mais

gantes no âmbito de formação e promoção desportiva.

deliberou a Câmara, também por unanimidade, transmitir a presente deliberação à ADCE – Associação de Desenvolvimento do

Deliberação nº 131/2014

Concelho de Espinho.

Proposta de “Modelo de Gestão dos Atrasos e Incumpri-

17

mentos no Pagamento de Rendas de Habitação Social do

Deliberação nº 134/2014

Município de Espinho”:

Alteração da tipologia da prova e designação do procedi-

Presente a informação n.º 4013/2014 da Divisão de Ação So-

mento de “Produção e Organização do Evento de Surf

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

WQS – Espinho 2014” para “Produção e Organização

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

do Evento Pro Júnior Europeu”: Presente a informação nº

desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo).

4014/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com

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

a informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, aprovar

que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-

a proposta da Divisão de Ação Social Intergeracional e Saúde

mentos na mesmas referidos (em arquivo). Votação: A Câmara

- com os seus fundamentos, princípios e termos -, mais tendo

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

deliberado, também por unanimidade, aplicar os procedimen-

alteração do nome do procedimento de aquisição de serviços

tos previstos no modelo proposto pela referida Divisão.

de “Produção e Organização do Evento de Surf WQS – Espinho
2014”, para “Produção e Organização do Evento Pro Júnior Eu-

Deliberação nº 132/2014

ropeu”, uma vez que esta designação apenas altera o nome

Proposta de revogação das autorizações de pagamento

identificativo do procedimento mantendo o objeto contratual,

da renda fora do prazo:

bem como o estipulado no caderno de encargos e os demais

Presente a informação n.º 4020/2014 da Divisão de Ação So-

documentos já produzidos neste procedimento.

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

Assuntos para conhecimento:

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo).

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conheci-

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, na sequência da

mento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 12 de Maio de

sua deliberação n.º 131/2014 de 16/05/2014, deliberou, por

2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

unanimidade, revogar as 21 autorizações excecionais para pa-

ÇAMENTAIS (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de

gamento das rendas de habitação social para além do prazo

sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): cento e

contratualmente previsto (até ao nono dia de cada mês) mel-

noventa e oito mil oitocentos e noventa e sete euros e trinta

hor identificadas em lista anexa à informação acima referida e

e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: novecen-

cujo teor se dá aqui por reproduzido na integra, com efeitos a

tos e setenta e nove mil quinhentos e noventa e três euros e

partir de 1 de junho de 2014. Mais tendo sido deliberado, tam-

noventa cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e

bém por unanimidade, notificar os interessados da presente

treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda

revogação das respetivas autorizações.

informada que, até ao dia 12 de maio do corrente ano foram
cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões oi-

Deliberação nº 133/2014

tocentos e quarenta e três mil quinhentos e dezasseis euros e

Propostas da Comissão Municipal de Toponímia:

vinte e quatro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até

Presente a informação n.º 3406/2014 da Divisão de Obras

ao mesmo dia no valor de nove milhões setecentos e cinquenta

Particulares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que

e três mil novecentos e sessenta e quatro euros e setenta e

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

sete cêntimos.

desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo).
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Agradecimento

12. Acordos de Execução de Delegação de Competências para

I Congresso de Andebol de Espinho:

efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 132.º e nos

A Câmara tomou conhecimento do ofício da organização do I

termos do artigo 133.º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro;

congresso de Andebol de Espinho a agradecer a colaboração da

13. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

Câmara naquele evento.

cias no âmbito da Gestão de Praias nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com artigo 131.º da

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

14. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

cias no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Diversas nos

estão confiadas.

termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado
com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro;

Intervenção do Público

15. Decisão de contratar, aprovação do projeto de execução e

Sem intervenções.

peças procedimentais para a execução da empreitada de obras
públicas “Defesa Longitudinal Aderente - Praia de Paramos –

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

Espinho”.

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº

Sobre os restantes pontos foram tomadas as seguintes delib-

75/2013, de 12 de setembro.

erações:

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a pre-

Deliberação nº 135/2014

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

Aprovação da Ata nº 10/2014 de 16 de maio

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

Em virtude da ata n.º 10/2014, da reunião ordinária da Câmara

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

Municipal de 16 de maio, ter sido entregue em fotocópia a

que a subscreveu.

todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma,
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo

O Presidente da Câmara Municipal

57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da

A Secretária da Câmara Municipal

sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do
disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua

ATA N. 11/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL E
CATORZE .
Aos trinta dias do mês de maio 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, Joaquim José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim
Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa
Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel
Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado, por motivo
justificado, a Vereadora Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da
Fonseca. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da

aprovação por unanimidade.
Deliberação nº 136/2014
Parecer prévio para aquisição de serviços de “Confeção
e distribuição de refeições nos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Espinho, para os anos letivos de 2014/2015 e
2015/2016”:
Presente a informação nº 4362/2014 da Divisão de Educação
e Juventude sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação:
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a abertura
de procedimento de contratação de ”Confeção e distribuição
de refeições nos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e
1.º ciclo do ensino básico do concelho de Espinho, para os anos
letivos de 2014/2015 e 2015/2016”, por concurso público,

Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

pelo valor de € 697.655,51 (seiscentos e noventa e sete mil,

Presente a ordem de trabalhos, a Câmara, deliberou, por una-

mos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos previs-

nimidade, excluir os seguintes pontos e agendá-los para uma
reunião extraordinária:

seiscentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e um cêntitos no n.º 4 e no n.º 11, do artigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013 de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014).

Assembleia Municipal de Espinho
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Clube de Voleibol de Espinho para o ano civil de 2014 (relativo
Deliberação nº 137/2014

à época de 2013/2014).

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Mutualidade de Santa Maria – Associação Mu-

Deliberação nº 140/2014

tualista para efeitos de atribuição de descontos na utili-

Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Novase-

zação do Balneário Marinho no ano civil de 2014:

mente Grupo Desportivo para o ano civil de 2014 (rela-

Presente a informação nº 4081/2014 da Divisão de Desporto

tivo à Época de 2013/2014):

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

Presente a informação nº 4239/2014 da Divisão de Desporto

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

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

mento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara to-

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento

mou conhecimento e tendo presente a proposta de minuta de

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a propos-

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar - ao abrigo

ta de minuta de protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do

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

Novasemente Grupo Desportivo para o ano civil de 2014 (rela-

do Balneário Marinho” - com a Mutualidade de Santa Maria –

tivo à Época de 2013/2014).

Associação Mutualista o referido “Protocolo de colaboração
entre a Câmara Municipal de Espinho e a Mutualidade de Santa

Deliberação nº 141/2014

Maria – Associação Mutualista para efeitos de atribuição de

Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e

descontos na utilização do Balneário Marinho no ano civil de

a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho

2014”, de acordo com os considerandos e termos nele fixados.

para implementação do programa “PRAIA D’ESPINHO –
2014:
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Deliberação nº 138/2014

Presente a informação nº 4441/2014 da Divisão de Serviços

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-

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

pinho e a Familiar de Espinho Associação Mutualista para

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

efeitos de atribuição de descontos na utilização da Pis-

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

cina Municipal de Espinho no ano civil de 2014:

Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente a

Presente a informação nº 4325/2014 da Divisão de Desporto

proposta de minuta de protocolo com a qual concordou, de-

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

liberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar

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

com a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho

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

o “Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e a

tomou conhecimento e, tendo presente a proposta de minuta

Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho para

de protocolo anexa, com a qual concordou, deliberou, por una-

implementação do programa “PRAIA D’ESPINHO – 2014”, de

nimidade aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo do

acordo com os considerandos e termos nele fixados.

artigo 12.º das “Normas Internas de Funcionamento da Piscina
Municipal de Espinho” - com a Familiar de Espinho Associação

Deliberação nº 142/2014

Mutualista o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Munici-

“Normas Internas de Funcionamento do Projeto «Com-

pal de Espinho e a Familiar de Espinho Associação Mutualista

bate o Desperdício! Reutiliza os Manuais Escolares –

para efeitos de atribuição de descontos na utilização da Piscina

2014»”:

Municipal de Espinho no ano civil de 2014”, de acordo com os

Presente a informação nº 4195/2014 da Divisão de Cultura so-

considerandos e termos nele fixados.

bre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento

Deliberação nº 139/2014

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

Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Clube de

conhecimento e tendo presente o considerado na informação

Voleibol de Espinho para o ano civil de 2014 (relativo à

acima referida e a proposta de projeto de normas de funciona-

época de 2013/2014):

mento em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por

Presente a informação nº 4232/2014 da Divisão de Desporto

unanimidade, ao abrigo da sua competência prevista nos ter-

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

mos conjugados das alíneas k) in fine e u) do n.º 1 do artigo

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as “Nor-

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

mas Internas de Funcionamento do Projeto «Combate o Des-

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a propos-

perdício! Reutiliza os Manuais Escolares – 2014»”.

ta de minuta de protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do

Assembleia Municipal de Espinho
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Deliberação nº 143/2014

cia de 2013 no valor de sete mil quinhentos e quatro euros e

Hasta Pública para atribuição, a título precário, da ex-

trinta cêntimos): um milhão duzentos e vinte e um mil cento

ploração económica de três quiosques destinados à ven-

e treze euros e treze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-

da de gelados a instalar na esplanada à beira-mar:

TAIS: novecentos e oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e

Presente a informação nº 4356/2014 da Divisão de Gestão Ad-

três euros e sessenta e seis cêntimos. DOCUMENTOS: trinta

ministrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 23 de Maio do

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

corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

e cinco milhões novecentos e sessenta e três mil e dez euros

unanimidade, aprovar a minuta do Programa e Condições de

e setenta e dois cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos

hasta pública para atribuição, a título precário, da exploração

até ao mesmo dia no valor de onze milhões quinhentos e qua-

económica de três quiosques destinados à venda de gelados

tro mil trezentos e setenta e quatro euros e quarenta e dois

a instalar na esplanada à beira-mar. Mais deliberou a Câmara,

cêntimos.

também por unanimidade, designar, desde já, os Vereadores
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mes-

Listagem de contratos celebrados de 1 de março a 30 de

quita de Jesus e Luis Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto

abril ao abrigo do parecer prévio genérico – 2014

para integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de prestação

hasta pública, com início às 10.00 horas do dia 11 de junho de

de serviços celebrados de 1 de março a 30 de abril ao abrigo

2014.

do parecer genérico favorável aprovado pela câmara em 10 de
janeiro de 2014.

Deliberação nº 144/2014:
Centro Social de Paramos – VIII edição da caminhada da

Comemoração do 38º aniversário do RE3 - agradecimento:A

família:

Câmara tomou conhecimento do ofício do Regimento de En-

Presente a informação nº 4358/2014 da Divisão de Gestão Ad-

genharia nº 3 de Espinho a agradecer a colaboração da Câmara

ministrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

Municipal nas comemorações do “Dia da Unidade” realizadas

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

em 09/05/2014.

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor

nimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente que au-

Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas diligências

torizou o Centro Social de Paramos a ocupar a via pública para

que efetuou no âmbito das competências que lhe estão con-

realização da VIII edição da Caminhada da Família no dia 18 de

fiadas.

maio 2014 de acordo com o percurso indicado.

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

Deliberação nº 145/2014

75/2013, de 12 de setembro.

Centro Social de Paramos – VIII Feira das Profissões: Pre-

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

sente a informação nº 4360/2014 da Divisão de Gestão Ad-

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

ministrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

mara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administrativa

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

e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves,

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

que a subscreveu.

nimidade, aprovar o pedido do Centro Social de Paramos para
ocupação do espaço exterior ao Centro Multimeios para inicia-

O Presidente da Câmara Municipal

tivas a realizar no âmbito da VIII Feira das Profissões a levar a

A Secretária da Câmara Municipal

efeito nos dias 4 e 5 de junho 2014.
Assuntos para conhecimento:
Resumo Diário de Tesouraria:
A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 23 de Maio de 2014 que apresentava os seguintes
saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo da Gerên-
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31 DE MAiO DE 2014

REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL

21

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Maio 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.

Receita
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Total da Receita

Orçamento
24.913.444
17.418.385
42.331.829

Cobrada
Execução
9.190.059
36,89%
3.674.254
21,09%
12.864.313
30,39%

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
22.638.274
19.693.565
42.331.839

Paga
Execução
7.313.079
32,30%
5.227.229
26,54%
12.540.308
29,62%
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RECEITA
Própria
Impostos Directos
Impostos Indirectos
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Rendimentos de Propriedade
Venda de Bens e Serviços Correntes
Venda de Bens de Investimento
Outras Receitas Correntes
Alheia
Passivos Financeiros
Fundos Municipais
Outras Transferências
Total da Receita

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

Mai-13
Liquidada
5.919.656
2.364.173
673.682
735.668
215.854
1.909.595
0
20.685
12.601.538
5.856.050
2.272.075
4.473.413
18.521.194

Mai-14
Cobrada
Liquidada
5.832.260
6.218.614
2.364.173
2.694.494
626.447
607.670
737.421
721.744
215.854
182.369
1.867.680
1.986.640
0
0
20.685
25.698
13.641.542
7.240.255
5.856.050
950.000
2.272.075
2.172.495
5.513.417
4.117.760
19.473.802 13.458.870

Mai-13
Faturada
Paga
8.931.340
2.744.657
6.039.797
1.902.120
2.401.393
635.705
490.150
206.831
493.718
271.428
48.207
19.892
445.511
251.536
3.242.135
4.014.022
2.624.931
3.948.968
617.204
65.054
571.961
1.230.611
571.961
1.230.611
13.239.154
8.260.718

Cobrada
5.896.382
2.694.494
604.592
705.042
182.369
1.684.303
0
25.582
6.967.930
950.000
2.172.495
3.845.435
12.864.313

Mai-14
Faturada
Paga
6.049.855
6.749.029
3.481.425
3.522.362
3.020.166
2.421.230
206.500
147.200
677.284
663.072
170.515
170.121
492.951
506.768
3.796.752
4.734.278
3.373.952
4.237.234
422.800
497.045
385.966
393.929
385.966
393.929
10.909.856 12.540.308

Receita Cobrada 2014

Alheia
54%

Própria
46%

Despesa Paga 2014
3%
38%

Encargos Funcionamento

54%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas

5%

Assembleia Municipal de Espinho
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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
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Mai-13
33.057.273
13.516.587
19.540.686
11.884.772
0
11.559.885
6.631.113
110.546
2.965.218
0
0
1.853.009
324.887
187.293
67.187
0
70.407
0
44.942.045

Mai-14
32.313.192
15.321.091
16.992.101
5.846.269
950.000
4.648.426
3.045.338
12.456
1.446.832
11.851
0
131.949
247.843
106.161
65.878
0
75.804
0
38.159.461

Dívida
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

Mai-13

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

Evolução Prazo Médio Pagamentos a
Fornecedores
369

397
413

305
193
150

Dez-11

Jun-12

Dez-12

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

Jun-13

Dez-13

131

Mar-14 Mai-14(*)

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
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Mai-14

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

2

3

4

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

Pagamento

Tx. Ex.

3.323.467
3.278.467
3.278.467
45.000
45.000
17.481.026
8.225.233
6.751.206
1.474.027
0
290.501
0
290.501
8.620.346
0
4.020.902
1.641.658
1.227.026
1.176.877
553.883
344.946
211.947
132.999
791.390
5.600.017
791.390
3.427.420
512.519
512.519
0
0
609.762
5.120
604.642
258.926
413.239
0
208.050
205.189

1.364.538 41,06%
1.364.538 41,62%
1.364.538 41,62%
0
0,00%
0
0,00%
4.416.318 25,26%
2.809.689 34,16%
2.595.939 38,45%
213.750 14,50%
0
n.a.
123.887 42,65%
0
n.a.
123.887 42,65%
1.409.258 16,35%
0
n.a.
603.965 15,02%
43.537
2,65%
418.574 34,11%
311.240 26,45%
31.942
5,77%
73.484 21,30%
11.967
5,65%
61.517 46,25%
152.122 19,22%
787.434 14,06%
152.122 19,22%
380.110 11,09%
85.016 16,59%
85.016 16,59%
0
n.a.
0
n.a.
118.560 19,44%
5.120 100,00%
113.441 18,76%
51.625 19,94%
4.411
1,07%
0
n.a.
0
0,00%
4.411
2,15%

26.817.749

6.572.701

24,51%
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

Piscina Municipal de Espinho

1261

1245

305

1276

537

1284

385

357
1427

Regime Livre

1427

Alunos Inscritos

Regime Livre

1427

Piscina Municipal de Espinho

268

420

Alunos Inscritos

457

25

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Abr-14

Mai-14

Piscina Municipal de Espinho

23%

Alunos Inscritos por Actividade
Bebés

3% 2% 2%

Ensino Especial
Hidrobyke

77%

Hidroginástica

25%
20%

Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3

4%
10%

5%

Nível 4

4%
8%
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Nível 3A

8%
9%

Nível 5
Protocolos

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Balneário Marinho de Espinho

Balneário Marinho de Espinho
N. utilizadores Piscina

Piscina

N. utilizadores Balneoterapia

434
370

323

274

573

Balneoterapia

7%

351

5485

4920

Fev-14

5304

4572

Jan-14

4138

4900

5868

278

93%
Nov-13

Dez-13

Mar-14

Abr-14

Mai-14

Nave Polivalente de Espinho
Nº de Horas de Utilização
1000
887

900

863

823

800

757

Cam. Nac. Robótica
Cam. Mund. Voleibol Escolar

764

P.S.P.

700
596

600

Supermães Cidade Espinho
Escola de Futebol Baixinhos

500

C.C.D. Câmara Municipal

422

400

Coro Amigos Música

300

C.Voleibol Espinho
C.C.D. Mochos

200

S.C. Silvalde

100

Novasemente G.D.
S.C.Espinho

0
Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Abr-14

Mai-14

A.A.Espinho

Nave Polivalente de Espinho
1%
0%
2%

1%

1%
4%

A.A.Espinho

3%

S.C.Espinho
Novasemente G.D.

2%

3%

28%

2%

S.C. Silvalde
C.C.D. Mochos
C.Voleibol Espinho
Coro Amigos Música
C.C.D. Câmara Municipal
Escola de Futebol Baixinhos

19%

Supermães Cidade Espinho
P.S.P.
Cam. Mund. Voleibol Escolar
Cam. Nac. Robótica

34%

Assembleia Municipal de Espinho
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EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Pavilhão Municipal N.G.

Pavilhão Municipal N.G.
Nº de Horas de Utilização

A.A.E.
A.A.Espinho

326

310

289
255

1%

S.C.Espinho

264

2%

1%

S.C.Espinho

9%
19%

Novasemente G.D.

Novasemente G.D.

P.S.P.

P.S.P.

5%

S.C.E. - Boccia
Manuel Lopes
Campeonato de Futsal
Veteranos
S.C. Silvalde

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Abr-14

Manuel Lopes

33%

Cam. de Futsal
Veteranos
S.C. Silvalde

27%

Campeonato de Voleibol
Escolar

Mai-14

Campeonato de
Voleibol Escolar

3%

Atendimento Municipal - AME
27

Atendimento Municipal - AME

Água e Saneamento

Urbanismo

Rendas e Feiras

Atendimento Geral

4720

4433

5081
4336

4512

4632

14%
11%

4421

8%

Nov-13

Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Abr-14

S.C.E. - Boccia

67%

Mai-14

Loja Interativa de Turismo de Espinho

Loja Interativa de Turismo de Espinho

Nº de Visitantes
Visitantes Nacionais
14

55

81

11

23

6

44
8

Jan-14

visitantes Estrangeiros

Fev-14

169

227

120

154

42%

58%
58

Mar-14

49

73

Abr-14

Mai-14

Assembleia Municipal de Espinho
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Visitantes Nacionais
visitantes Estrangeiros

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Museu Municipal / FACE
Nº de assitência nos Eventos realizados
1299

Workshops*

794

Visitas Guiadas
539

Teatro
Exposições

321

Congressos **

Fev-14

Mar-14

Abr-14

Museu Municipal / FACE

Mai-14

* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.

7%
Congressos **

30%
22%

Exposições
Teatro
Visitas Guiadas
Workshops*
25%

16%

Biblioteca Municipal JMS
N. Visitantes

Público Presente nas Atividades

Biblioteca Municipal JMS

366

1063

1145

1134

1067

405

Público Presente nas Atividades

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Abr-14

3888

4266

Dez-13

4006

4418

Nov-13

4487

4516

6167

905

N. Visitantes

Mai-14

Assembleia Municipal de Espinho
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
PRESENÇAS
- Presença na Atuação do Orfeão de Espinho na Assembleia
da República, em Lisboa.

29

- Presença na entrega de prémios do Campeonato Nacional de
Boccia, na Nave Polivalente de Espinho.
- Presença na Sessão de Apresentação do Projeto Business
NetWOrk, no Europarque.
- Presença na Inauguração do Mural do Centro habitacional da
Ponte de Anta.
- Presença na Receção da Comissão Mundial de Voleibol Escolar, no Salão Nobre.
- Presença na Cerimónia de Abertura do Campeonato Mundial
de Voleibol Escolar, no Europarque em Santa Maria da Feira.
- Presença nas Finais dos Jogos do Campeonato Mundial de
Voleibol Escolar, na Nave Polivalente de Espinho.

- Presença no Mega Evento Básico de Vida, na Escola Secundária Doutor Manuel Laranjeira.
- Presença na Assinatura de Protocolo, na Escola Secundária
Doutor Manuel Laranjeira.
- Presença na inauguração da Obra de Requalificação de
Guetim, no Largo da Igreja.
- Presença na apresentação do “Espinho Surf Destination” no
Hotel PraiaGolfe.
- Presença nas Cerimónias Religiosas dos Escuteiros de Anta,
na Igreja Matriz de Anta.
- Presença nas Comemorações do 21º Aniversário da Vila de
Anta, em Anta.

REPRESENTAÇÕES

- Presença na Encenação da Via Sacra, pelas Ruas da Cidade

- Representação no Seminário de Apresentação da Pro-

no âmbito do “Espinho Vive a Semana Santa”.

gramação 2014-2020 entre os Municipios Entre Douro e

- Presença na Caminhada “Liberdade Igualdade”, na Freguesia

Vouga, no Europarque.

de Silvalde.

- Representação no Espetáculo de Marionetas, na Biblioteca

- Presença na Palestra “Abril em Movimento”, da Cerciespinho,

Municipal José Marmelo e Silva.

em Silvalde.

- Representação no Espetáculo de Marionetas, no Centro Mul-

- Presença nas Comemorações do dia 25 de Abril, na Câmara

timeios.

Municipal de Espinho.

- Representação na VI Sessão Cultural da Federação Concelhia

- Presença na Final da Taça José Pinheiro, no Complexo despor-

de Associações de Pais de Espinho, no Auditório da Junta de

tivo de Cassufas, em Anta.

Freguesia de Espinho.

- Presença no Concerto Comemorativo do 25 de Abril, no Cen-

- Representação na 5ª Edição de “Diálogos”, na Reitoria da

tro Multimeios.

Universidade do Porto.

- Presença no 58º Aniversário da Associação Desportiva Cru-

- Representação na conferência “Doenças Respiratórias”, na

zeiro de Silvalde, no Restaurante Casarão.

Universidade Sénior de Espinho.

- Presença na Missa de Aniversário da Banda de Música da

- Representação na VI Sessão Cultural da Federação Concelhia

Cidade de Espinho, na Igreja Matriz de Espinho.

de Associações de Pais de Espinho, no Auditório da Junta de

- Presença no Baile da Primavera, para Idosos, na Nave Polivalente

Freguesia de Espinho.

de Espinho.

- Representação na 5ª Edição de “Diálogos”, na Reitoria da
Universidade do Porto.
Assembleia Municipal de Espinho
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- Representação no Congresso sobre Normas e Condutas de

no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho.

Jogo no Desporto, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

- Representação no encontro com Richard Zimler, no auditório

- Representação na Palestra “Química do Amor”, no Auditório

da Escola Secundária Doutor Manuel Gomes de Almeida.

da Escola Secundária Doutor Manuel Gomes de Almeida.

- Representação na Homenagem do 103º aniversário do Dou-

- Representação na Sessão de Esclarecimento “ A Referência

tor José Marmelo e Silva, na Biblioteca Municipal.

Judiciária”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação no Fórum de Empreendedorismo Social Área

- Representação na Festa da Comunidade Escolar da Escola

Metropolitana do Porto, no Porto.

Profissional de Espinho, no Centro Multimeios.

- Representação no Concerto da Banda Militar do Regimento

- Representação na Palestra “Ler antes de Ler”, na Biblioteca

nº3 do Porto, no Centro Multimeios.

Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação na Missa de Ação de Graças do Regimento de

- Representação na Comemoração do 10º Aniversário da As-

Engenharia nº3 de Espinho, na Igreja Matriz.

sociação Desportiva de Esmojães - Veteranos.

- Representação na Cerimónia Militar do Regimento nº3, no

- Representação na Sessão de Esposição de Frédéric Back, no

Regimento de Engenharia de Espinho.

Centro de Multimeios.

- Representação na receção do grupo “ A Voyage of sea Disc”,

- Representação na Entrada Solene do Bispo do Porto, na Igreja

na Escola Básica e Secundária Domingos Capela.

Catedral.

- Representação na Missa do 13º Aniversário da Associação

- Representação na Concentração das Entidades Civis Mili-

Social e Desenvolvimento da Vila de Anta.

tares, no Largo dos Combatentes da Grande Guerra.

- Representação na Sessão de Abertura do XIV Festival Nacional

- Representação na Prestação de Honras Militares, no Largo

de Robótica, na Nave Polivalente de Espinho.

dos Combatentes da Grande Guerra.

- Representação no 88º Aniversário do Núcleo de Espinho da

- Representação na Gala Solidária Herman Show, no Casino

Liga dos Combatentes, na Igreja Matriz e no Fórum de Arte e

de Espinho.

Cultura de Espinho.

- Representação na Sessão de Reconhecimento de Mérito Es-

- Representação na Apresentação do Livro “Inferno no Vati-

colar pela Rotary, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

cano”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação na peça de teatro “No dia seguinte”, no Auditório

- Representação no III Memorial Napoleão Guerra e no IX Torneio

da Cooperativa Nascente.

da Vila de Anta, na Piscina Municipal.

- Representação na Procissão “Domingo de Ramos”, pelas

- Representação na Mostra de Talento Jovem, no Auditório da

Ruas da Cidade no âmbito do “Espinho Vive a Semana Santa”.

Junta de Freguesia de Espinho.

- Representação no Jantar do Campeonato Mundial de Voleibol

- Representação na VIII Caminhada da Família, no Centro So-

Escolar, em Santa Maria da Feira.

cial de Paramos.

- Representação nos Colóquios “40 anos de Cultura”, em Gondomar.

- Representação no 42º Aniversário dos Magos Futebol Clube

- Representação no “ Espinho Vive a Semana Santa” - Concerto

de Anta, na Igreja Matriz de Anta.

da Páscoa, na Igreja Matriz de Espinho.

- Representação na Inauguração da Exposição “A Caixa dos

- Representação no Jantar de Encerramento do Campeonato

Beijinhos”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

Mundial de Voleibol Escolar, no Casino Solverde de Espinho.

- Representação no 38º Aniversário da Cooperativa Nascente,

- Representação no Concerto Solidário Patinhas sem Lar, no

no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

- Representação na “Recriação Humana: Mitos e Rituais na

- Representação no Concerto Comemorativo dos 175º Anos

Idade Média”, na Escola Secundária Dr.Gomes de Almeida.

da Banda de Música da Cidade Espinho, no Centro Multimeios.

- Representação nas Comemorações do Dia Nacional do Pescador,

- Representação na Entrega de Prémios XII Torneio de Na-

em Matosinhos.

tação da Cidade de Espinho, na Piscina Municipal.

- Representação na Apresentação do Livro “O apoio das Nin-

- Representação na Comemoração da Comunidade de Prática

fas” de Danyel Guerra, na Biblioteca Mun. José Marmelo e Silva.

- Sem Abrigo, no Centro Multimeios.

- Representação na Inauguração da XXVI Feira Nacional de

- Representação na Cerimónia de Encerramento do 1º Torneio

Artesanato, em Gondomar.

Petizes da Vila de Anta, no Complexo de Cassufas.

- Representação na Cerimónia Nacional da Bandeira Azul, na

- Representação no simulacro de acidente no aeródromo, no

Póvoa de Varzim.

Aero Clube da Costa Verde.

- Representação no 10º Aniversário do Grupo Coral da Universi-

- Representação na apresentação do livro “Amar Depois Amar”

dade Sénior, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

Nuno Meireles, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação na Inauguração da Exposição “Ler um Livro”,

- Representação na inauguração da Exposição Pintuta Cole-

na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

tiva, no Centro Multimeios.

- Representação na Abertura da VIII Feira das Profissões, no

- Representação na receção do grupo “A Voyage of sea Disc”,

Centro Multimeios.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.3 de junho de 2014

30

PROCESSOS JUDICIAS

PROCESSOS
JUDICIAIS
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS
PENDENTES (DE ACORDO COM O ARTº 53º, Nº 1,
AL E) DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS,
ACTUALIZADA EM 2 DE OUTUBRO DE 2013)

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU
31

Procº nº 93/04.1TA
Acção Ordinária
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
Concluída a audiência e após serem juntos, por indicação da
juíza do processo, novos documentos, a Câmara Municipal de
Espinho apresentou alegações escritas, expondo conclusões
de facto e de direito.
Aguarda-se a emissão de sentença.
Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Acção administrativa especial
Autor: António da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
O processo aguarda decisão sobre eventual deserção do
processo ou determinação de prosseguimento.
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 aguarda conclusão ao Juíz para decisão face a
informação do Instituto da Água, sobre a qual as partes já se
pronunciaram, no âmbito da análise das questões supervenientes
levantadas pelo Município de Espinho.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Procº nº 82/09.0BEAVR
Assembleia Municipal de Espinho
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Acção Administrativa Especial para anulação de acto administrativo
Autor: Papel Principal Imobiliária, S.A..
Réu: Município de Espinho
Processo findo, estando em discussão a conta de custas.
Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
Foram oferecidas alegações por escrito (art.º 91º/4 CPTA).
Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
O Município de Espinho foi notificado para apresentar requerimento probatório. Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo n.º 1127/10.6BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
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;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARHNorte, I.P.

PROCESSOS JUDICIAS

Réu: Município de Espinho;
O Município, notificado para tal, remeteu os suportes
informáticos dos articulados apresentados. Aguarda ulterior
tramitação processual.
Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autores: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do despacho de admissão do recurso interposto. Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos
Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Foi realizada a audiência de discussão e julgamento. Aguarda
sentença.

distribuição para audiência final de discussão e julgamento.
Processo de inquérito n.º 210/09.5TAESP;
Serviços do Ministério Público
O Município deduziu pedido de indemnização civil. Aguarda
ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO
Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para juntar aos autos os documentos
requeridos pela autora. Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo nº 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.
Réu: Município de Espinho.

Processo n.º 220/13.8BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma ordinária
Autor: Nova Variante – Comercialização de livros, Unipessoal,
Lda.
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado do despacho que deferiu a suspensão da instância, por um período de 30 dias.

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.

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.

Queixoso: Município de Espinho
Denunciado: Manuel Gonçalves Mourito
Apresentação de queixa-crime por contador adulterado.

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum
Autor: Celso Edgar da Silva
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado para se pronunciar quanto ao
objeto da prova pericial requerida pelo autor.

PROCEDIMENTOS DE INJUNÇÃO

Processo nº 624/13.6BEAVR;
Ação administrativa especial pretensão conexa com atos
administrativos
Autor: MARLARTUR - RESTAURAÇÃO LDA.
O Município apresentou alegações por escrito. Aguarda ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE ESPINHO
Inquérito n.º 487/10.3TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho
O Município foi notificado da decisão instrutória a qual, por
considerar que foram recolhidos indícios suficientes, decidiu
pelo despacho de pronúncia, com o processo a ser remetido à
Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.3 de junho de 2014

PROCESSOS-CRIME

Queixoso: Município de Espinho
Denunciado: Terceiros Desconhecidos
Apresentação de queixa-crime por deterioração de ecopontos.

Injunção nº 36617/14.2YIPRT
Requerente: ALMEP Alojamentos Metálicos Pré Fabricados,
Lda.
Requerido: Câmara Municipal de Espinho
As partes celebraram acordo extrajudicial.

PROCEDIMENTOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO
Processo de Contra- ordenação nº 3641/2008
ARHNorte, I.P.
Arguido: Álvaro Domingues Roma Meireles e Município de
Espinho
O arguido apresentou resposta escrita. Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E PARECERES
Pareceres vários;
Intervenção em diversos procedimentos administrativos.
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ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE ABRIL A
31 DE MAIO DE 2014

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

InformaçãoPresidente

