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MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA
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Caras e caros vogais,
Caras e caros vogais,
Finda a época balnear é tempo de fazer o balanço do Verão em

Espinho afirmou neste Verão as potencialidades, condições

Espinho, a estação do ano em que a cidade triplica a população

naturais e estruturas para acolher provas de futebol de praia

gerando mais movimento, mais negócios, mais animação.

ao mais alto nível.

Este foi um Verão atípico motivado pela irregularidade mete-

O Programa de animação de Verão, com um custo inferior ao

orológica. Ainda assim as nossas praias foram procuradas por

do ano passado e integralmente patrocinado, foi de reconhe-

milhares de veraneantes oriundos das mais diversas locali-

cida qualidade, com um cartaz de artistas e de eventos que

dades do país. Mantiveram-se as bandeiras azuis em todo o

suscitaram grande adesão do público.

concelho e a qualidade de sempre, graças ao empenhamento
e ao trabalho dos autarcas, dos trabalhadores do Município e

O negócio da restauração e da hotelaria beneficiou com todo

da ADCE na reparação de estruturas balneares, reposição de

este calendário de eventos e fluxo de pessoas em período de

areias e limpeza que o temporal de inverno obrigou a redobra-

férias.

dos esforços.
Este mês de Setembro marca também o regresso das crianças
A realização das finais do mundialito de futebol de praia e a

do nosso concelho às aulas.

dinâmica criada pelos eventos no âmbito da marca “Espinho
Surf Destination” constituíram um factor de prestígio de pro-

Este ano muitos alunos foram recebidos por uma escola nova,

moção e de atracção da cidade e do Verão em Espinho.

com condições de ensino de excelência, nos modernos e funcionais Centros Escolares de Anta e Paramos. Em Silvalde

O impacto económico, social, mediático e turístico dos even-

estão em vias de conclusão as obras do novo edifício escolar.

tos de Surf foi apresentado numa sessão, no Multimeios com
a presença do Secretário de Estado do Desporto e Juventude.

Foi um início de ano com normalidade, apesar dos inevitáveis

O Dr. Emídio Guerreiro ficou impressionado com o retorno cria-

pormenores e pequenos arranjos que a transição de velhas

do por esta iniciativa e com a beleza da exposição fotográfica

para novas instalações comporta.

publicada em livro com o título “ A Onda Do Norte”
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...

condições de ensino de excelência,

Queremos a nível desportivo
nos modernos e funcionais Centros
Escolares de Anta e Paramos...
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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”
Aproveito para agradecer e louvar o esforço e o empenho de

obras edificadas sem respectivas licenças e adopção de taxas

todos, técnicos e trabalhadores da Câmara Municipal, auxilia-

camarárias amigas e atrativas do investimento industrial e

res de educação, professores, pais e outras entidades envolvi-

reabilitação urbana.

das no exemplar arranque do ano escolar nos novos Centros
de Anta e Paramos.

O Regulamento da Habitação Social também foi submetido a
reunião de Câmara. Trata-se de um instrumento para tornar

Por último, uma referência à apresentação da Proposta de

mais célere a gestão e a moralização da habitação social. Ou

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas de

seja a adopção de boas práticas e o rigoroso cumprimento da

Operações Urbanísticas apresentada em reunião de Câmara e

lei com justiça e equidade.

que esta Assembleia terá oportunidade de analisar e apreciar.
Pinto Moreira
Um instrumento que este executivo assumiu como compro-

Presidente da Câmara

misso eleitoral e que se prevê entrar em vigor no próximo dia
2 de Janeiro de 2015.
Um Regulamento que pretende responder a realidades novas
da população do concelho e dos seus problemas em matéria
de procedimentos administrativos desburocratizados, rentabilização de estruturas existentes, legalização de construções e
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Praia da Baía foi palco do Mundialito de
Futebol de Praia onde vai acolher em
2015 o Campeonato do Mundo da modalidade.
A Praia da Baía foi o palco dos jogos da nossa Seleção na 19ª edição desta prova, onde no passado
dia 27 julho, a equipa nacional de futebol de praia
se sagrou vencedora, com uma expressiva vitória
frente ao Japão por 8-2.
Este evento contou com a presença de milhares de
adeptos que não quiseram perder a oportunidade de
torcer pela selecção nacional, nos areais da praia da
Baía, já conhecida por receber diversas competições
de outras modalidades.
O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira esteve presente na
final do torneio, entregando o troféu à
seleção das quinas pela vitória na prova.
Após a prestação neste 19º Mundialito,
fica a promessa de grandes espectáculos,
com uma selecção nacional ao melhor
nível para o Mundial de Futebol de Praia
em 2015, que se realizará também nos areais de Espinho.
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Festival Oito20e4
O Festival de Verão da cidade
Oito20e4 é um festival que acontece na cidade
de Espinho e transforma as ruas, as praças, os estabelecimentos comerciais e o mercado municipal
em palcos temporários.
De 25 a 27 de julho, da rua 8 à rua 24, das 8:00
às 24:00, a cidade acolheu espetáculos, instalações e performances artísticas que acomodam
as vivências e os ritmos da cidade.
À semelhança da primeira edição, as comunidades de Espinho foram convidadas a participar
ativamente na preparação, construção e implementação de alguns dos projetos artísticos.
As ruas 14, 16, 18, 19 e 23, o Mercado Municipal
e, também, alguns estabelecimentos comerciais
voltaram a transformar-se em palcos provisórios e espaços de exposição acolhendo concertos de música,
espetáculos de artes performativas e instalações artísticas mostrando a mais exigente e qualificada
produção criativa atual.
A Real Orquestra da Grande Malha Ortogonal de Espinho, dirigida pelo Maestro Tim Steiner voltou a juntar-se num espetáculo que envolveu
alunos da Academia de Música de Espinho, as comunidades de musicais de Espinho e de todas as pessoas que quiseram juntar-se e formar um
grande coro!
Um evento para todos os públicos e com entrada gratuita!
Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.4 de setembro de 2014
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Feira Limpa
A maior feira do país quer ser a feira mais limpa
Os serviços da Câmara Municipal de espinho estão a desenvolver acções de sensibilização aos feirante para tornar a feira de Espinho
mais limpa.
O processo de limpeza da feira semanal de Espinho faz-se em duas fases: a primeira das 18:00 às 21:00 horas mais próxima dos
feirantes e em colaboração direta. A segunda fase entre as 21:00 e as 24:00 horas prevê a limpeza geral de todo o terrado da feira.
A Câmara Municipal de Espinho pretende envolver os feirantes neste processo de limpeza e asseio da feira semanal e estuda a possibilidade de atribuição de alguns benefícios para aqueles que de uma forma cuidada e atenta deixem o espaço que ocupam devidamente
limpo.

Comemorações do Dia da Cidade
Sessão Solene distinguiu Espinhenses
No dia 16 de junho, festejou-se no município, o 41º aniversário de elevação
de Espinho a cidade. Como é habitual, as celebrações culminaram com a
sessão solene de celebração do aniversário da cidade, realizada no Centro
Multimeios de Espinho.
Na sessão solene, o executivo prestou homenagem ao historiador espinhense, mestre Teixeira Lopes, concedendo-lhe a Medalha de Ouro da Cidade
de Espinho; ao Sporting Clube de Espinho, com a Medalha de Honra da Cidade
pela passagem dos 100 anos; à Banda de Música da Cidade de Espinho, com
Reconhecimento Público.
Foi ainda atribuída a alguns jovens
espinhenses a Distinção de Mérito Jovem
Espinhense, louvor da Câmara Municipal
de Espinho de reconhecimento do percurso profissional e/ou pessoal, de jovens
espinhenses com menos de 35 anos.
Ainda no âmbito das comemorações do
41º aniversário da elevação de Espinho a
cidade, o “dia aberto” contou com inúmeras
atividades desportivas realizadas ao longo do dia 14 e pela manhã de dia 15, na
esplanada, na praia Azul e Alameda 8. A
presença e participação dos cidadãos espinhenses permitiram o sucesso deste dia,
repleto de movimento e de desporto.
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 12/2014

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E CATORZE .
Aos quatro dias do mês de junho do ano dois mil e catorze,
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se em reunião extraordinária a mesma Câmara sob
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo
faltado por motivo justificado o Vereador Luís Miguel Pereira
Bernardes dos Santos Neto. Sendo 09.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira,
tendo-se entrado de imediato na Ordem de Trabalhos a que
se refere o Edital nº 14/2014, de 30 de maio.

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.4 de Setembro de 2014

Deliberação nº 146/2014
Acordos de Execução de Delegação de Competências para
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 132.º
e nos termos do artigo 133.º da Lei nº 75/2013 de 12 de
Setembro:
Presente a informação nº 4336/2014 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, submeter para efeitos de autorização da Assembleia Municipal de Espinho os Acordos de Execução de Delegação de Competências nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo
132.º e do artigo 133.º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro,
em cumprimento do disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo
33.º e em conformidade com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º
da mesma Lei.

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Deliberação nº 147/2014

por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento nos ter-

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

mos propostos, aprovar a proposta da designação dos mem-

cias no âmbito da Gestão de Praias nos termos e para os

bros do júri do procedimento, aprovar o projeto de execução

efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com artigo

e aprovar as peças procedimentais, de acordo com a alínea f),

131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro:

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

Presente a informação nº 4339/2014 da Divisão de Gestão

bro, para a execução da empreitada de obras públicas “ Defesa

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

Longitudinal Aderente – Praia de Paramos - Espinho”, por con-

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

curso público, pelo valor base de 1.081.196,00 € (um milhão,

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

oitenta e um mil, cento e noventa e seis euros) acrescido do

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

Iva à taxa legal em vigor. Os Vereadores do PS apresentaram

por unanimidade, aprovar as minutas dos Contratos Inte-

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

radministrativos de Delegação de Competências no âmbito da

cialista votaram a favor do ponto 4, por considerarem urgente

Gestão de Praias nos termos e para os efeitos do disposto no

e inadiável acionar os procedimentos administrativos para a

artigo 120.º conjugado com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de

execução da empreitada de defesa longitudinal aderente da

12 de Setembro, ao abrigo da autorização facultada pela As-

praia de Paramos, de modo a garantir a proteção de pessoas e

sembleia Municipal de Espinho em 27 de dezembro de 2013,

bens. A mesma intervenção foi assunto de reunião da Câmara

aquando da aprovação dos Documentos Previsionais para

de 7 de Março de 2014, tendo sido proposta a deliberação da

2014, nos termos da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º

execução da empreitada por Ajuste Direto à empresa Irmãos

75/2013 da mesma Lei.

Cavaco S.A., pelo valor base de 1.206.160,85€, decisão essa
que, posteriormente, foi revogada. A informação prestada no

Deliberação nº 148/2014

resumo do processo que apoia a deliberação proposta, refere

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competên-

uma intervenção “por parte dos serviços municipais, apoiados

cias no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Diver-

pelo Regimento de Engenharia” no sentido de mitigar a destruição

sas nos termos e para os efeitos do disposto no artigo

do cordão dunar, vindo, todavia, a tornar-se insuficiente. As

120.º conjugado com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de

peças desenhadas do projeto de execução e a memória descri-

12 de Setembro:

tiva, evidenciam uma segunda intervenção, já executada, “nos

Presente a informação nº 4340/2014 da Divisão de Gestão

primeiros 180 metros com escavação e execução de parte pre-

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

visto no perfil em TOT e nos primeiros 60 metros com parte

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

do revestimento com enrocamento de 4 e 6 toneladas” sem

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

referir qual o procedimento que a suportou nem quem a

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

realizou. As obras desta natureza dependem em grande par-

por unanimidade, aprovar as minutas dos Contratos Inte-

te da boa qualidade da execução dos trabalhos. A margem de

radministrativos de Delegação de Competências no âmbito da

erro é mínima tal como a possibilidade dos trabalhos serem

Manutenção de Infraestruturas Diversas nos termos e para os

repetidos a médio prazo e, por isso, o controlo e acompanha-

efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com artigo 131.º

mento da execução dos trabalhos é fundamental para garantir

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da autori-

a sustentabilidade do investimento público. O Caderno de En-

zação facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 27

cargos e/ou as Condições Técnicas Especiais deveriam incluir

de dezembro de 2013, aquando da aprovação dos Documentos

mecanismos de verificação e controlo da qualidade com que

Previsionais para 2014, nos termos da alínea k) do n.º1 do arti-

os trabalhos vão sendo executados, bem como, de mecanismos

go 25.º da Lei n.º 75/2013 da mesma Lei.

de controlo das quantidades de trabalho executado. Não resulta claro do Caderno de Encargos como é que a obra irá me-

Deliberação nº 149/2014

dida e paga: se é pelas quantidades estimadas em Mapa de

Decisão de contratar, aprovação do projeto de execução e

Medições, se é por comparação entre os levantamentos topo

peças procedimentais para a execução da empreitada de

hidrográficos, inicial e final, ou se é pelo controlo (fiscalização)

obras públicas “Defesa Longitudinal Aderente - Praia de

das quantidades de pedra transportada e respetivas guias. Não

Paramos – Espinho”:

se encontra, refletida no Mapa de Medições a recuperação de

Presente a informação nº 4429/2014 da Divisão de Gestão

pedra, anteriormente depositada, pelo que, não se sabe se as

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

“horas de escavadora giratória de 45 toneladas” previstas nas

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

Cláusulas Técnicas mas sem indicação de preço unitário, estão

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

incluídas, ou se vão dar origem a trabalhos a mais. Finalmente,

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

a pontuação do subfactor nota justificativa do preço proposto

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.4 de setembro de 2014
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tem por base uma metodologia discriminatória e violadora do

Deliberação nº 150/2014

princípio da igualdade e livre concorrência, no sentido em que

41º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – Home-

valoriza de forma desproporcionada o concorrente que possua

nageados:

pedreira(s) própria(s), próximas da obra e apresente Plano de

Presente a informação nº 4816/2014 sobre o assunto em tí-

Lavra - documento que contém a descrição do método de ex-

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

ploração, exigido para o licenciamento da pedreira e que nada

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

tem a ver com a empreitada - em detrimento de outros concor-

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

rentes, porventura mais afastados da obra, que não tenham

e deliberou, por unanimidade, agraciar com o Reconhe-

pedreira(s) própria(s) nem Plano de Lavra, mas tenham capaci-

cimento Público e Homenagem a Banda de Música da Cidade

dade técnica e meios para executar a obra.”

de Espinho; com a medalha de Honra da Cidade de Espinho o
Sporting Clube de Espinho; atribuir a Medalha de Honra e Titulo

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

de Cidadão de Espinho a António José Nunes Teixeira Lopes;

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

atribuir o Diploma de Louvor da Câmara Municipal de Espi-

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

nho, no domínio Cívico, a Reinaldo Dias dos Santos e a Romão

75/2013, de 12 de setembro.

Joaquim Maia dos Santos; atribuir o Diploma de Louvor da Câmara Municipal de Espinho, no domínio científico e tecnológi-
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E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

co, a Juliana Teixeira e a Jorge Américo Oliveira Pinto Belinha e

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

atribuir o Diploma de Louvor da Câmara Municipal de Espinho,

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

no domínio artístico, a Ana Santos e ao grupo “IMAGINA”. Mais

Câmara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administra-

deliberou a Câmara, também por unanimidade, que estas dis-

tiva e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçal-

tinções sejam entregues no próximo dia da cidade, 16 de Junho

ves, que a subscreveu.

de 2014, na Sessão Solene comemorativa do 41º aniversário
da elevação de Espinho a cidade.

O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.

Deliberação nº 151/2014
Subsídio a atribuir ao FEST – Festival Internacional de
Cinema Jovem:

ATA N. 13/2014

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

Presente a informação nº 4696/2014 da Divisão de Cultura sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento
na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição
de um subsídio no valor de 1 000,00€ ao Festival Internacional
de Cinema Jovem de Espinho – FEST para a edição de 2014.

Aos treze dias do mês de junho do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal,

Deliberação nº 152/2014

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

Atribuição de subsídio – Cinanima:

dência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira, com

Presente a informação nº 4682/2014 da Divisão de Cultura so-

a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amo-

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

rim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca,

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

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos

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

Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira Bernar-

nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição

des dos Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente

de um subsídio no valor de 15.000,00€ ao CINANIMA referente

declarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão

à edição de 2013.

de Gestão Administrativa e Financeira.
Deliberação nº 153/2014
Presente a ordem de trabalhos a Câmara, deliberou, por una-

Subsidio a atribuir à Festas de S. João Batista no Rio Lar-

nimidade, excluir o ponto 17 e agendá-lo para uma próxima

go:

reunião, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:

Presente a informação nº 4712/2014 do Gabinete de Apoio
às Coletividades 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:

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.4 de setembro de 2014
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Deliberação nº 157/2014:

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 4.500,00€

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

(quatro mil e quinhentos euros) à Associação Desportiva Rio

produção e realização de livro e Exposição das melhores

Largo Clube de Espinho, entidade responsável pela organiza-

fotografias da “Onda do Norte”:

ção das Festas de S. João Batista, no Rio Largo. Mais deliberou

Presente a informação nº 4809/2014 do Departamento de

a Câmara, também por unanimidade, que o custo da energia

Gestão de Recursos e Dinâmicas Municipais sobre o assunto

elétrica gasta com as ornamentações da referida festa seja su-

em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer

portado pela autarquia.

parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma
referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento

Deliberação nº 154/2014

e deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vincu-

Subsidio a atribuir à Comissão de Festas do S. João de Pa-

lativo para a aquisição de serviços que permitam a produção

ramos:

e realização de um livro e Exposição das melhores fotografias

Presente a informação nº 4713/2014 do Gabinete de Apoio

da “Onda do Norte”, pretendendo-se ainda, no âmbito da meto-

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

dologia de implementação, desenvolver um estudo que meça

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

o impacto do Evento - Pro Júnior Europeu e das atividades re-

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

lacionadas com a memória do evento e respetivas atividades

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

de divulgação, isto é, a avaliação do impacto e os seus resul-

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil

tados, por ajuste direto à empresa GPINA Design, com o NIF

e quinhentos euros) à Comissão de Festas do São João de Para-

513123610, pelo valor base 21.500,00 € (vinte e um mil e

mos. Mais deliberou, também por unanimidade, que o custo da

quinhentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e

energia elétrica gasta com as ornamentações da referida festa

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

seja suportado pela autarquia.

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

Deliberação nº 155/2014

Deliberação nº 158/2014

XVIII Encontro de Estátuas Vivas – Normas do Concurso e

Pedido de parecer prévio para aquisição de Serviços de

atribuição de Prémios:

Auditoria, Revisão e Certificação Legal de Contas do Mu-

Presente a informação nº 4675/2014 da Divisão de Cultura

nicípio por Auditor Externo”:

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

Presente a informação nº 4811/2014 da Divisão de Gestão

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

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

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

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

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-

as normas do concurso e a atribuição de prémios no valor de

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

12.940,00€ para a realização do XVIII Encontro Internacional

por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para

de “Estátuas Vivas”.

a aquisição de “Serviços de Auditoria, Revisão e Certificação
Legal de Contas do Município por Auditor Externo” por ajuste

Deliberação nº 156/2014

direto com convites às empresas MGI & Associados, Sroc, Lda;

Pedido de Parecer Prévio - Eficiência Energética dos Edifí-

Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados, SROC, Lda.; MSA &

cios Municipais - Projetos de Execução:

Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, Sroc, Lda; PKF

Presente a informação nº 4296/2014 da Divisão de Obras Mu-

& Associados, SROC, Lda.; PALM & CAMBÃO, SROC, Lda. pelo

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

valor base de 21.120,00€ (vinte e um mil cento e vinte euros)

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

acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previs-

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

to no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

2014) – Lei do Orçamento de Estado). Os Vereadores do PS

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de ser-

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

viços de “Eficiência Energética dos Edifícios Municipais – Pro-

do Partido Socialista votaram a favor do ponto 9, pedido de

jetos de Execução”, por ajuste direto à empresa ENESCOORD

parecer prévio para aquisição de serviços de auditoria, revisão

– Coordenação e Gestão de Projetos e Obras, Lda., pelo valor

e certificação legal de contas do município por auditor

de 21.000,00 € (vinte e um mil euros), acrescido de Iva à taxa

externo, por considerarem que a Câmara Municipal de Espi-

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

nho aderiu, finalmente, às boas práticas na execução dos ajus-

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

tes diretos. Registamos com agrado que os valores desajusta-

de Estado).

dos da realidade do mercado não estiveram presentes neste
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pedido de parecer prévio. Igualmente, constatamos que a boa

nho e a Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, Unipes-

prática de pedir preços a vários “player’s” do mercado foi final-

soal, Lda.” para efeitos de Dinamização de Atividades de

mente concretizada. Desta forma, o erário público é beneficia-

Verão 2014:

do e a adjudicação por ajuste direto torna-se mais transparen-

Presente a informação nº 4767/2014 da Divisão de Desporto

te e menos dispendiosa para as contas municipais. Esperamos

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

que com este procedimento se termine definitivamente com os

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

ajustes diretos auscultando apenas uma entidade, adjudicado

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

na maioria das vezes no limite de preço permitido por Lei, o que

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o

constitui a pior das práticas e com nível de suspeição elevada”.

Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Espinho e a
Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, Unipessoal Lda.” para

Deliberação nº 159/2014

efeitos de Dinamização de Atividades de Verão 2014.

Escritura de justificação de posse:
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Presente a informação nº 4676/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Deliberação nº 163/2014

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

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

Espinho e a Academia Maia/Brenha para efeitos da reali-

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

zação do Torneio Internacional AMB Volleybal Cup 2014:

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

Presente a informação nº 4788/2014 da Divisão de Desporto

nimidade, solicitar à Assembleia Municipal, autorização para

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

adquirir - por escritura de justificação - quaisquer imóveis que

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

estejam na posse do Município de Espinho, alegando todos os

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

elementos de posse necessários a essas escrituras, nos ter-

nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de

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

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho

de Setembro.

e a Academia Maia/Brenha para efeitos da realização do Torneio Internacional AMB Volleybal Cup 2014.

Deliberação nº 160/2014
Acompanhamento do PAEL - Relatório 1º Trimestre 2014:

Deliberação nº 164/2014

Presente a informação nº 4781/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Primeira Alteração Mapa de Pessoal 2014:

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

Presente a informação nº 4817/2014 da Divisão de Gestão de

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

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

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

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

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

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

nimidade, remeter o Relatório de avaliação do grau de execu-

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

ção dos objetivos previstos no Plano de Ajustamento Finan-

com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a primeira alte-

ceiro respeitante ao 1º trimestre do ano 2014, à Assembleia

ração ao Mapa de Pessoal 2014, remetendo o documento à

Municipal de Espinho para efeitos de acompanhamento nos

Assembleia Municipal para os fins consignados na Lei.

termos da alínea a) do nº 1 do artigo 12º da Lei nº 43/2012 de
Deliberação nº 165/2014

28 de Agosto.

Aprovação dos objetivos Estratégicos para efeitos de imDeliberação nº 161/2014

plementação do SIADAP 1:

Férias Desportivas Verão 2014:

Presente a informação nº 4820/2014 da Divisão de Gestão de

Presente a informação nº 4479/2014 da Divisão de Desporto

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

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

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

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

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

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

tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria

nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o Cronogra-

com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar os objetivos es-

ma de atividades referente ao programa de “Férias Desportivas

tratégicos para efeitos de implementação do SIADAP 1.

– Verão 2014”, bem como definir o valor semanal da inscrição
em 30,00€ (trinta euros) por participante.

Deliberação nº 166/2014
Pedido de fracionamento do pagamento de taxas:

Deliberação nº 162/2014

Presente a informação nº 4749/2014 da Divisão de Obras

Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Espi-

Particulares e Licenciamentos sobre o assunto em título, que

Assembleia Municipal de Espinho
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se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante

de arcos de iluminação e ainda a ocupação da via pública para

desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arqui-

realização das marchas populares de acordo com o percurso

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

indicado.

unanimidade, aprovar o pedido de fracionamento das taxas devidas pela emissão do alvará de licença de obras de edificação

Assuntos para conhecimento:

referente ao processo LE-EDI 12/2011, em duas prestações,

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimen-

no valor de 643,5€ cada, devendo a primeira ser paga antes

to do Resumo Diário da Tesouraria do dia 06 de Junho de 2014

da sua emissão.

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: (inclui o saldo da Gerência de 2013 no valor de sete mil

Deliberação nº 167/2014

quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) trezentos e quin-

Isenção de taxas e autorização de utilização de espaços

ze mil e trinta e nove euros e onze cêntimos. DOTAÇÕES NÃO

públicos no âmbito da 40ª edição do FIME:

ORÇAMENTAIS: novecentos e quarenta e três mil e dezassete

Presente a informação nº 4826/2014 do Gabinete de Apoio à

euros e catorze cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil tre-

Presidência e Vereação sobre o assunto em título, que se dá

zentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos.

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

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 06 de junho do

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

corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trin-

nimidade, autorizar a ocupação do espaço público para reali-

ta e sete milhões trezentos e sessenta e seis mil cento e dez

zação de 2 espetáculos no âmbito da 40ª edição do FIME, nos

euros e três cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até

dias 28/06 e 25/07 no Parque João de Deus e na Praça Dr. José

ao mesmo dia no valor de doze milhões seiscentos e sessenta

Salvador, respetivamente. Mais deliberou a Câmara, também

e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito euros e trinta e

por unanimidade, isentar no pagamento das taxas e licenças

quatro cêntimos.

relativas à ocupação e realização dos referidos espetáculos.
Agradecimento: Festival Nacional de Robótica 2014:
Deliberação nº 168/2014

A Câmara tomou conhecimento do oficio da ESPE - Escola Pro-

Ocupação da via pública para realização de rastreio visual:

fissional de Espinho a agradecer o apoio da Câmara Municipal

Presente a informação nº 4739/2014 da Divisão de Gestão Ad-

na realização do Festival Nacional de Robótica 2014.

ministrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O

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

Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

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

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

nimidade, autorizar o pedido do Centro Óptico de Espinho para

estão confiadas.

ocupação da via pública com uma unidade móvel (carrinha)
para realizar uma ação de rastreio visual durante uma sema-

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

na, no decorrer dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

junto a Camara Municipal de Espinho, de segunda a sexta-feira,

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

das 9h00 as 18h00.

75/2013, de 12 de setembro.

Deliberação nº 169/2014

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

Festa de S. João do Rio Largo 2014:

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

Presente a informação nº 4778/2014 da Divisão de Gestão

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa

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

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

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

O Presidente da Câmara Municipal.

por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão Administrati-

A Secretária da Câmara Municipal.

va da Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho para
ocupação da via pública com diversos stands e equipamentos
de diversão entre os dias 20 e 24 de junho 2014 no espaço
pretendido, com corte ao trânsito nas ruas 3/16 e 3/66, bem
como utilização da rotunda norte no Rio Largo para colocação

Assembleia Municipal de Espinho
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ATA N. 14/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E SETE DE JUNHO DE
DOIS MIL E CATORZE .
Aos vinte e sete dias do mês de junho 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, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca,
Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos
Augusto Ferreira de Melo Sarria 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
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Presente a informação nº 5032/2014 do Departamento de
Gestão de Recursos e Dinâmicas Municipais 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 contratação de serviço de promoção do evento através do desenvolvimento de atividades no âmbito social, ações
de sensibilização e conferências sobre a ecologia, prática do
treino físico e aulas livres de batismo de surf, por ajuste direto
à empresa Surf Atitude Club, c om o NIF 509 207 995, pelo valor base de 3.300,00 € (três mil e trezentos 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) – Lei
do Orçamento de Estado).
Deliberação nº 173/2014
Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

deliberações sobre os assuntos dela constantes.

seguro para dois voluntários do Banco Local de Voluntaria-

Deliberação nº 170/2014

Presente a informação nº 5084/2014 da Divisão de Cultura so-

Aprovação das atas n.ºs 11/2014, 12/2014 e 13/2014:
Em virtude das atas n.ºs 11/2014, 12/2014 e 13/2014 das
reuniões ordinárias da Câmara Municipal de 30 de maio, 4 e
13 de junho, respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das
mesmas, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no nº
2 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem
prejuízo das suas prévias aprovações sob a forma de minuta,
para efeitos do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo acima citado,
deliberado as suas aprovações por unanimidade.
Deliberação nº 171/2014
Pedido de parecer prévio para a contratação de serviço de
Fitness no âmbito do Espinho Surf Destination: Presente a
informação nº 5031/2014 do Departamento de Gestão de Recursos e Dinâmicas Municipais 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
contratação de serviços de Fitness, por ajuste direto à empresa
Retrato Físico Unipessoal, Lda, com o NIF 509 858 627, pelo
valor base de 4.950,00 € (quatro mil 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) – Lei do Orçamento de Estado).
Deliberação nº 172/2014
Pedido de parecer prévio para a contratação de serviço de
promoção no âmbito do Espinho Surf Destination:

Assembleia Municipal de Espinho
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do:
bre 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 seguro de
acidentes pessoais para apoio de voluntariado por ajuste direto simplificado à empresa AVS – Corretores Seguros, SA. - Solução, com o NIF 503830267 pelo valor de 43,54€ (quarenta e
três euros e cinquenta e quatro cêntimos), nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro
(LOE 2014) – Lei do Orçamento de Estado).
Deliberação nº 174/2014
Pedido de parecer prévio para disponibilização, manutenção e atualização do software “Gold Pack”:
Presente a informação nº 5160/2014 sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar e conceder parecer
prévio favorável para a abertura de procedimento de aquisição
de serviços por Ajuste Direto, para “Aquisição da prestação de
serviço de disponibilização, manutenç ão e atualização de software “Gold Pack”, com a empresa Inovultus, Lda no valor de
2.950,00€, acrescido 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) – Lei do Orçamento de Estado).
Deliberação nº 175/2014
Pedido de Parecer Prévio - Requalificação da Nave

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Desportiva - Projetos de Eletricidade e Ar Condicionado -

Já anteriormente, o executivo camarário resolveu aumentar

Eficiência Energética: Presente a informação nº 5251/2014

os seus fundos disponíveis (Verbas previstas do OE2914 e re-

da Divisão de Obras Municipais sobre o assunto em título, que

ceitas próprias) de todo o ano 2014, o que viola claramente

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

a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA),

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

assim como, o disposto na legislação que regulamenta os

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

procedimentos necessários à aplicação da LCPA. As verbas

por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a

que podem estar incluídas no aumento temporário de fundos

aquisição de serviços de “Requalificação da Nave Desporti-

disponíveis, não podem exceder os 3 meses, por isso são con-

va – Projetos de Eletricidade e Ar Condicionado – Eficiência”,

sideradas como sendo de “muito curto prazo”. Ora, o que se

por ajuste direto à empresa Sousa Marques Engenharia Uni-

pretende fazer com mais este aumento temporário dos fundos

pessoal, Lda., pelo valor de 40.000,00 € (Quarenta mil euros),

municipais é cobrir compromissos que excedem atualmente as

acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto

receitas existentes, indo aos meses de Janeiro e Fevereiro de

no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE

2015 para o fazer, uma vez que as verbas do ano de 2014 já

2014 – Lei do Orçamento de Estado).

tinham sido utilizadas para cobrir compromissos que transitavam de 2013. Estamos em crer que com este estado de coisas,

Deliberação nº 176/2014

os aumentos temporários de fundos disponíveis tornar-se-ão

Aumento Temporário de Fundos Disponíveis:

banais, uma vez que os compromissos do município nos meses

Presente a informação nº 5099/2014 da Divisão de Gestão Ad-

que faltam até ao final do ano vão exceder a receita existente

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

e tornar-se-á inevitável recorrer a esta forte perversa ilegali-

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

dade”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração

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

de voto: “Os vereadores do PSD votaram favoravelmente ao

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

aumento temporário de fundos disponíveis com base na ante-

ria com os votos contra dos Vereadores do PS, autorizar, a título

cipação permitida pelo artigo 4º da Lei dos Compromissos e dos

excecional, o aumento temporário dos Fundos Disponíveis para

Pagamentos em Atraso (LCPL) e considerando o explanado no

o mês de Julho de 2014 no valor de 2.834.415,01 €, nos ter-

nº 4 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho,

mos da alínea c) do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 8/2012 de 21

o qual regulamenta os procedimentos necessários à aplicação

de Fevereiro (LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em

da LCPL, o qual determina a não relevância do ano económico

Atraso), conjugada com a alínea g) do nº 1 do artigo 5º do DL nº

para os fundos disponíveis previstos nas transferências com

127/2012, de 21 de Junho, e no estrito cumprimento do nº 2

origem no Orçamento de Estado e na previsão da receita efe-

do referido artigo 4º da LCPA. Os Vereadores do PS apresenta-

tiva própria”.

ram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido
Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram contra o

Deliberação nº 177/2014

aumento temporário de fundos disponíveis por considerarem o

Subsidio a atribuir à Comissão de Festas de S. Pedro:

seguinte: A Câmara Municipal de Espinho não pode aumentar

Presente a informação nº 5151/2014 do Gabinete de Apoio

as suas disponibilidades financeiras para além dos 3 meses,

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

uma vez que a assunção de compromissos têm como limite

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

esse prazo. A Lei 8/2012 e o Decreto-Lei 127/2012 conside-

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

ram os fundos disponíveis os seguinte: “«Fundos disponíveis»

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 4.500,00€

aplicável e desde que não tenham sido comprometidos ou gas-

(quatro mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas de S. Pe-

tos: i) A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três

dro, entidade responsável pela organização das Festas de S.

meses seguintes; ii) As transferências ou subsídios com origem

Pedro. Mais deliberou, também por unanimidade, que o custo

no Orçamento do Estado, relativos aos três meses seguintes;

da energia elétrica gasta com as ornamentações da referida

iii) A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida

festa seja suportado pela autarquia.

como adiantamento; iv) A previsão da receita efetiva própria a
cobrar nos três meses seguintes; v) O produto de empréstimos

Deliberação nº 178/2014

contraídos nos termos da lei; vi) As transferências ainda não

Festas de S. Pedro - Ocupação da via pública e Condiciona-

efetuadas decorrentes de programas e projetos do Quadro de

mento de Trânsito:

Referência Estratégico Nacional (QREN) cujas faturas se en-

Presente a informação nº 5249/2014 da Divisão de Gestão Ad-

contrem liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas;

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

vii) Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º.”.

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

Assembleia Municipal de Espinho
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vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

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

unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público preten-

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

dido para a realização da festa entre os dias 25 e 01 de julho

nimidade, aprovar o pedido de utilização gratuita do Parque de

de 2014. Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade,

Campismo e isenção do pagamento dos preços para os partici-

quanto ao condicionamento do trânsito, autorizar que o mes-

pantes que utilizem o referido espaço no decorrer da edição do

mo seja efetuado de acordo com as especiações técnicas cons-

FEST 2014.

tantes da informação dos serviços municipais.
Deliberação nº 183/2014
Deliberação nº 179/2014

Prova de resistência de BTT em Silvalde:

Festas em honra de Nossa Senhora do Mar:

Presente a informação nº 5216/2014 da Divisão de Gestão

Presente a informação nº 5218/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se

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

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-

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

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

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

unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Presidente da

nimidade, autorizar a realização das festas em honra de Nossa

Câmara Municipal que autorizou o pedido da Junta de Fregue-

Senhora do Mar de 1 a 4 de agosto do corrente ano.

sia de Silvalde para cortar o trânsito na Rua da Boa Nova e Rua
do Figueiredo naquela freguesia para realização da Prova de

Deliberação nº 180/2014

resistência de BTT no dia 22 de junho de 2014 entre as 08.00

Festas em honra de Nossa Senhora do Mar - Ocupação da

e as 13.00 horas.

via pública:

15

Presente a informação nº 5215/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Deliberação nº 184/2014

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

Regulamento Municipal dos Parques de Estacionamento

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

no Concelho de Espinho:

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

Presente a informação nº 5220/2014 da Divisão de Gestão

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

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se

nimidade, autorizar o pedido da Comissão de Festas a Nossa

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

Senhora do Mar para ocupação da via pública com o desfile “O

ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-

Pescador” a levar a efeito no dia 01/08/2014, no âmbito dos

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

referidos festejos, de acordo com o percurso indicado na carta

maioria com os votos contra dos Vereadores do PS e ao abrigo

datada de 24/04/2014.

da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, propor à Assembleia

Deliberação nº 181/2014

Municipal de Espinho que, ao abrigo do previsto no artigo 2.º

Festas em honra de Nossa Senhora do Mar - Ocupação da

do Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril, aprove o presente

via pública:

“Regulamento Municipal dos Parques de Estacionamento no

Presente a informação nº 5222/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Concelho de Espinho” em projeto e proceda à sua publicação

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

para apreciação pública e recolha de sugestões pelo período

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

de 30 dias, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo

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

118.º do Código de Procedimento Administrativo. Os Vereado-

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

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

nimidade, autorizar o pedido da Comissão de Festas em honra

readores do Partido Socialista votaram contra nos pontos 13,

de Nossa Senhora do Mar para ocupação da via pública, visan-

14, 15 e 16 da Ordem de Trabalhos por considerarem que o Re-

do a instalação de vendedores ambulantes no decorrer da refe-

gulamento e as localizações propostas para os Parques de Es-

rida Festa de 1 a 4 de agosto de 2014.

tacionamento Municipais à Superfície têm implícita uma opção
por soluções do tipo “chapa ao sol”, em zonas nobres da cidade,

Deliberação nº 182/2014

sem enquadramento urbanístico e sem sequer ser explicada ou

Cedência gratuita da utilização do parque de campismo

justificada. Por um lado, é um documento “inspirado” noutros

e isenção do pagamento dos preços para os participan-

disponíveis na internet, resultante do somatório de contributos

tes do FEST que utilizem o referido espaço no decorrer

avulsos, sem coordenação e feito à pressa. Por outro, é redun-

da edição de 2014: Presente a informação nº 5188/2014 da

dante e repetitivo quando se trata de fazer o “corta e cola” de

Divisão de Cultura sobre o assunto em título, que se dá aqui

trechos da legislação geral e/ou de outros parques, mas é vago

Assembleia Municipal de Espinho
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em aspetos fundamentais como, por exemplo, quando se trata

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

de definir se são, ou não, permitidas concessões, como, a que

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

“entidade exploradora” e por quanto tempo? Em suma, trata-se

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

de um documento elaborado sem o estudo e o aprofundamen-

dade, aprovar o programa e caderno de encargos para abertura

to necessários para colocá-lo a um nível de qualidade e rigor

de “Procedimento prévio para estabelecimento de parceria com

para ser apreciado pela Câmara e pela Assembleia Municipal”.

vista à instalação no concelho de Espinho de contentores para
resíduos têxteis e recolha dos mesmos”.

Deliberação nº 185/2014
Alteração à Tabela de Taxas Municipal:

Deliberação nº 189/2014

Presente a informação nº 5223/2014 da Divisão de Gestão

Pedido de averbamento da loja N.º 33 do Mercado Muni-

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se

cipal:

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

Presente a informação nº 5250/2014 da Divisão de Serviços

ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-

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

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

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

maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS e ao abrigo

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

da competência prevista na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33.º

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, propor à Assembleia

midade, considerar o motivo invocado pelo requerente, como

Municipal de Espinho a aprovação das alterações propostas à

ponderoso e justificativo para a transmissão da concessão para

presente Tabela de Taxas Municipal – Parte A, nos termos da

o nome de seu filho Luís Leandro Rodrigues Sá Ferreira, nos

alínea b) do nº 1 do artigo 25º da referida Lei.

termos da alínea c) do nº 1 do artigo 8º do Regulamento do
Mercado. Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade,

Deliberação nº 186/2014

que, antes de ser autorizada a transmissão solicitada, seja

Alteração à Tabela de Preços Municipal:

dado cumprimento à formalidade prevista no nº 3 do artigo 8º,

Presente a informação nº 5224/2014 da Divisão de Gestão

determinando que “a cedência por motivos referidos na alínea

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se

c) do nº 1 deve ser precedida de publicitação do requerimento

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

por meio de edital afixado nos lugares de estilo, para eventuais

ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-

reclamações no prazo de 15 dias.”

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
maioria com os votos contra dos Vereadores do PS e ao abrigo

Deliberação nº 190/2014

da competência prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da

Prorrogação do prazo ““Elaboração Projeto do Centro Es-

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar as alterações

colar de Anta”:

propostas à tabela de preços para 2014.

Presente a informação nº 5159/2014 da Divisão de Obras Municipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

Deliberação nº 187/2014

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

Aprovação da localização de Parques de Estacionamento

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

Municipais à Superfície:

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Presente a informação nº 5227/2014 da Divisão de Obras Mu-

conceder a prorrogação de prazo em 48 dias, a título gracioso,

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

referente à empreitada “Elaboração dos projetos de execução

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

de especialidade e da empreitada de construção do Centro Es-

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

colar de Anta” adjudicada à empresa ABB – Alexandre Barbosa

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os

Borges S.A.

votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a localização dos
Parques de Estacionamento Municipais à Superfície, nos ter-

Deliberação nº 191/2014

mos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20

Alteração de Critério de Avaliação do Concurso Público

de abril.

para execução de empreitada de Obras Públicas - “Defesa Longitudinal Aderente - Praia de Paramos – Espinho:

Deliberação nº 188/2014

Presente a informação nº 5262/2014 da Divisão de Obras Mu-

Procedimento prévio para estabelecimento de parceria

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

com vista à instalação no concelho de Espinho de conten-

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

tores para resíduos têxteis e recolha dos mesmos:

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

Presente a informação nº 5241/2014 da Divisão de Serviços

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

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

a alteração de Critério de Avaliação do Concurso Público para

Assembleia Municipal de Espinho
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execução de empreitada de Obras Públicas - “Defesa Longitu-

e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao

dinal Aderente - Praia de Paramos - Espinho”, de acordo com

dia 20 junho do corrente ano foram cabimentadas despesas no

a informação proposta. Os Vereadores do PS apresentaram a

valor de trinta e sete milhões quinhentos e vinte mil quatro-

seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socia-

centos e setenta e oito euros e setenta cêntimos, tendo sido

lista votaram a favor do ponto 20, por considerarem que, com

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de catorze

esta alteração, está reposta a legalidade. É de lamentar que

milhões cento e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e

esta correção do critério de avaliação só tenha sido possível

sete euros e dezassete cêntimos.

na sequência da reclamação de um dos concorrentes, a 20 de
junho, e não logo após o alerta que lançamos na nossa declara-

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O

ção de voto de 4 de junho, evitando uma publicação desneces-

Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

sária em Diário da República de 16 de junho, para agora a ter

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

que corrigir. Mas, tal como anteriormente referimos, há mais er-

estão confiadas.

ros grosseiros susceptíveis de fundamentar um parecer negativo por parte do Tribunal de Contas, que certamente não serão

Intervenção do Público: Sem intervenções.

alvo de reclamações por parte dos empreiteiros, porque lhes

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

são economicamente favoráveis, e sobre as quais não vemos

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

nenhuma vontade do executivo agir com transparência. Não

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

resulta claro do Caderno de Encargos como é que a obra irá ser

75/2013, de 12 de setembro.

medida e paga: se é pelas quantidades estimadas em Mapa de

17

Medições, se é por comparação entre os levantamentos topo

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

hidrográficos, inicial e final, ou se é pelo controlo (fiscalização)

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

das quantidades de pedra transportada e respetivas guias. Não

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

se encontra, refletida no Mapa de Medições a recuperação de

Câmara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administra-

pedra, anteriormente depositada, pelo que, não se sabe se as

tiva e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçal-

“horas de escavadora giratória de 45 toneladas” previstas nas

ves, que a subscreveu.

Cláusulas Técnicas, mas sem indicação de preço unitário, estão
incluídas, ou se vão dar origem a trabalhos a mais”.

O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal

Deliberação nº 192/2014
Pedido de autorização de circulação de um comboio ecológico e mini-jipes na rua 2:
Presente a informação nº 5268/2014 do Gabinete de Apoio à
Presidência e Vereação sobre o assunto em título, que se dá
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, autorizar a circulação de um comboio ecológico
e mini-jipes entre a Avenida Maia-Brenha, a rua 2 e a Praça
do Mar, pelo período compreendido entre 01 de julho e 17 de
setembro de 2014.

ATA N. 15/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE ONZE DE JULHO DE DOIS MIL E
CATORZE .
Aos onze dias do mês de julho 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

Assuntos para conhecimento:
Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 20 de Junho 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): catorze mil seiscentos e noventa e oito euros e trinta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão e oitenta e sete mil
quatrocentos e vinte euros e sessenta e nove cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa

Assembleia Municipal de Espinho
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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 Sarria 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.
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Deliberação nº 193/2014

1.500,00€ (mil e quinhentos euros) acrescidos de Iva à taxa

Aprovação da ata nº 14/2014 de 27 de junho: Em virtude

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

da ata n.º 14/2014, da reunião ordinária da Câmara Municipal

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

de 27 de junho, ter sido entregue em fotocópia a todos os seus
elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câma-

Deliberação nº 197/2014

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

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

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

Espetáculo “Baile dos Candeeiros” no âmbito do Festival

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

8vinte&4:

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

Presente a informação nº 5661/2014 do Gabinete de Apoio

por unanimidade.

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

Deliberação nº 194/2014

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

Pedido de parecer prévio para serviços de aluguer de pia-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

no no âmbito da “Animação de Verão”: Presente a infor-

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

mação nº 5398/2014 do Gabinete de Apoio às Coletividades

ços do espetáculo Baile dos Candeeiros” inserido no Festival

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

“8vinte&4” no valor de 1.463,42€ (mil quatrocentos e sessen-

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

ta e três euros e quarenta e dois cêntimos) acrescidos de IVA à

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer

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

prévio vinculativo para a aquisição de serviços de aluguer de
piano no âmbito da “Animação de Verão”, por ajuste direto à

Deliberação nº 198/2014

empresa Pianos Rui Macedo, Unipessoal, Lda. pelo valor base

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

de 400,00€ (quatrocentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal

Conjunto Dealema no âmbito do Festival 8vinte&4:

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

Presente a informação nº 5600/2014 do Gabinete de Apoio

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

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

Deliberação nº 195/2014

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

Pedido de parecer prévio para serviços de aluguer de ten-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

da no âmbito da “Animação de Verão”:

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de ser-

Presente a informação nº 5588/2014 do Gabinete de Apoio

viços do conjunto “Dealema” inserido no Festival “8vinte&4”,

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

por ajuste direto à EZNAB, Unipessoal Lda. pelo valor base de

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

2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) acrescidos de Iva à

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços de “aluguer de tenda no âmbito da “Animação de Verão”,

Deliberação nº 199/2014

por ajuste direto à empresa Telfor – C.T., Lda, pelo valor base

Pedido de Parecer Prévio para aquisição de serviços para

de 2.600,00€ (dois mil e seiscentos euros) acrescidos de Iva à

a criação da identidade global do evento “8vinte&4”:

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

Presente a informação nº 5616/2014 do Gabinete de Apoio

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

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

Deliberação nº 196/2014

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

Pedido de parecer prévio para serviços de aluguer de pal-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

co no âmbito do Festival 8vinte&4:

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

Presente a informação nº 5662/2014 do Gabinete de Apoio

ços para a criação da identidade global do Festival “8vinte&4”,

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

por ajuste direto a Virgínia Valente pelo valor base 1.640,68€

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

(mil seiscentos e quarenta euros e sessenta e oito cêntimos),

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

sendo que este valor está isento de IVA, e nos termos do pre-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

visto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro

aprovar o parecer prévio vinculativo para aluguer de um pal-

(LOE 2014).

co para eventos no âmbito do Festival “8vinte&4” no valor de

Assembleia Municipal de Espinho
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Deliberação nº 200/2014

Presente a informação nº 5672/2014 do Gabinete de Apoio

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

divulgação do Festival “8vinte&4”:

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

Presente a informação nº 5400/2014 do Gabinete de Apoio

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

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

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

ços do espetáculo “Nariz Preto” inserido no Festival 8vinte&4

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) acrescidos

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

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

ços de “divulgação do Festival “8vinte&4”, por ajuste direto às

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

empresas EMPRES – EMPRESA DE PUBLICIDADE DE ESPINHO
LDA. e NASCENTE - COOPERATIVA DE ACCAO CULTURAL,C.R.L.,

Deliberação nº 204/2014

pelo valor base de 405,00€ (quatrocentos e cinco euros) acres-

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

cidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto

Sete Cookers para o Evento Fresquinhos no âmbito do

no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE

Festival 8vinte&4:

2014).

Presente a informação nº 5594/2014 do Gabinete de Apoio
às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por
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Deliberação nº 201/2014

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

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços dos

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

Espetáculos “(Con)sumo de Laranja” e “Irmãos Esferovi-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

te” no âmbito do Festival 8vinte&4:

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de ser-

Presente a informação nº 5660/2014 do Gabinete de Apoio

viços de sete cookers para o evento Fresquinhos inserido no

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

Festival “8vinte&4”, por ajuste direto a Ana Rita Pires pelo va-

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

lor base de 1.656,77€ (mil seiscentos e cinquenta e seis euros

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

e setenta e sete cêntimos), à empresa Linhas Soltas – Ofici-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

na de Projetos, Lda. pelo valor base de 500,00 € (quinhentos

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

euros), a Palmira Martins pelo valor base de 32,52€ (trinta e

ços de dois espetáculos “(Con)sumo de Laranja” e “Irmãos Es-

dois euros e cinquenta e dois cêntimos), a Olívia Rocha pelo

ferovite” inseridos no Festival 8vinte&4 no valor de 900,00€

valor base de 121,95€ (cento e vinte e um euros e noventa e

(novecentos euros) isentos de Iva e nos termos do previsto

cinco cêntimos), a Mariana Bessa pelo valor base de 186,99€

no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE

(cento e oitenta e oito euros e noventa e nove cêntimos), a

2014).

Joana Alves pelo valor base de 121,95€ (cento e vinte e um
euros e noventa e cinco cêntimos) e à empresa Sweetborder,

Deliberação nº 202/2014

Lda. pelo valor base de 70,50€ (setenta euros e cinquenta cên-

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

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

Espetáculo “Cheio” no âmbito do Festival 8vinte&4:

previsto no artigo 73.º da lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro

Presente a informação nº 5599/2014 do Gabinete de Apoio

(LOE 2014).

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

Deliberação nº 205/2014

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

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

produção de material de divulgação do Festival “8vin-

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

te&4”:

ços do espetáculo “Cheio” inserido no Festival “8vinte&4”, por

Presente a informação nº 5401/2014 do Gabinete de Apoio

ajuste direto à Opium, Lda. pelo valor base de 1.800,00€ (mil e

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

oitocentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor, e nos

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

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

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

de dezembro (LOE 2014).

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

Deliberação nº 203/2014

“serviços de produção de material de divulgação do Festival

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

“8vinte&4”, por ajuste direto às empresas Gráfica Feirense pelo

Espetáculo “Nariz Preto” no âmbito do Festival 8vinte&4:

valor base de 1.380,00€ (mil trezentos e oitenta euros) acres-
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cidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto

direto à empresa António Manuel de Jesus Rocha, Unipessoal,

no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE

Lda., pelo valor de 4.912,70 € (quatro mil novecentos e doze

2014).

euros e setenta cêntimos), acrescido de Iva à taxa legal em
vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-

Deliberação nº 206/2014

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

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

Estado).

sete músicos para Orquestra Ortogonal no âmbito do Festival 8vinte&4:

Deliberação nº 209/2014

Presente a informação nº 5597/2014 do Gabinete de Apoio às

Pedido de parecer prévio para aquisição da prestação de

Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

serviço de implementação e disponibilização de conetivi-

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

dade internet:

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

Presente a informação nº 5550/2014 da Divisão de Gestão

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de ser-

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante

viços de sete músicos para a Real Orquestra da Grande Ma-

desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-

lha Ortogonal de Espinho inserido no Festival “8vinte&4”, por

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

ajuste direto a Tim Steiner pelo valor base de 6.000,00€ (seis

por unanimidade, aprovar e conceder parecer prévio favorável

mil euros), a Rita Costa pelo valor base de 320,00€ (trezen-

para a abertura de procedimento de aquisição de serviços por

tos e vinte euros), a João Martins pelo valor base de 320,00€

Ajuste Direto, para “Aquisição da prestação de serviço de im-

(trezentos e vinte euros), a Joana Castro pelo valor base de

plementação e disponibilização de conetividade internet”, com

320,00€ (trezentos e vinte euros), a Maria Inês Lopes pelo va-

a empresa PT Comunicações, S.A., no valor de 16.123,68€ (de-

lor base de 320,00€ (trezentos e vinte euros), a Artur Carvalho

zasseis mil cento e vinte e três euros e sessenta e oito cênti-

pelo valor base de 320,00€ (trezentos e vinte euros), isentos

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

de IVA, e a Ricardo Baptista pelo valor base de 2.000,00€ (dois

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

mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor, e nos termos

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

do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de deDeliberação nº 210/2014

zembro (LOE 2014).

Pedido de Parecer Prévio - Biblioteca Municipal de EspiDeliberação nº 207/2014

nho - Reparação da Central de Incêndio:

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

Presente a informação nº 5560/2014 da Divisão de Obras Mu-

seguro: Presente a informação nº 5562/2014 da Divisão de

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

Gestão Administrativa e Financeira sobre o assunto em título,

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

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

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

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

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

o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para

berou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo

a “Biblioteca Municipal de Espinho – Reparação da Central de

para a aquisição de serviços de Seguros, por ajuste direto à

Incêndio”, por ajuste direto simplificado à empresa PROSEGUR

empresa Solução AVS – Corretores de Seguros, pelo valor base

– Companhia de Segurança, Lda., pelo valor de 275,70 € (du-

de 1.248,37€, nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º

zentos e setenta e cinco euros e setenta cêntimos), acrescido

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

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 – Lei

Deliberação nº 208/2014

do Orçamento de Estado).

Pedido de Parecer Prévio - Mundialito de Futebol de Praia
– Ramal Elétrico:

Deliberação nº 211/2014

Presente a informação nº 5628/2014 da Divisão de Obras Mu-

Pedido de Parecer Prévio para aquisição de serviços de

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

“Apoio à Definição de Projetos na Área da Economia Cria-

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

tiva e Identificação de Fontes de Financiamento”: Pre-

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

sente a informação nº 5598/2014 do Gabinete de Apoio às

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para

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

o “Mundialito de Futebol de Praia – Ramal Elétrico”, por ajuste

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

a informação nº 5394/2014 da Divisão de Desporto sobre o

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de ser-

assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica

viços de “Apoio à definição de projetos na área da Economia

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

Criativa e identificação de fontes de financiamento” por qua-

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

tro meses, por ajuste direto a Opium Lda. pelo valor base de

nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta

6.426,83€ (seis mil quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta

do Protocolo de parceria apresentada e celebrar com a “Manz

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

Produções Culturais e Desportivas, Unipessoal, Lda.” o referido

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

protocolo para a realização da XXI Convenção Internacional de

de dezembro (LOE 2014).

Atividade Física “O Corpo em Movimento”.

Deliberação nº 212/2014

Deliberação nº 215/2014

Pedido de Parecer Prévio para Ajuste Direto Simplificado

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-

para “Prestação de Serviços de Transportes Não Regu-

pinho e a Associação de Socorros Mútuos Serzedo para

lares de Passageiros para as Atividades de Animação e

efeitos de atribuição de descontos na utilização do Bal-

Apoio à Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Famí-

neário Marinho e Piscina Municipal de Espinho no ano ci-

lia (CAF) – Verão de 2014”:

vil de 2014:

Presente a informação nº 5651/2014 da Divisão de Educação

Presente a informação nº 5571/2014 da Divisão de Desporto

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

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

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

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

tomou conhecimento e, tendo presente a proposta de minuta

aprovar o parecer prévio vinculativo para abertura de proce-

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

dimento de contratação de “Prestação de Serviços de Trans-

unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo

portes Não Regulares de Passageiros para as Atividades de

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

Animação e Apoio à Família (AAAF) e de Componente de Apoio

do Balneário Marinho e da Piscina Municipal de Espinho” - com

à Família (CAF) – Verão de 2014”, por ajuste direto simplifica-

a “Associação de Socorros Mútuos Serzedo” o referido “Proto-

do, com a empresa UTC – União de Transportes dos Carvalhos,

colo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e As-

pelo valor base de €3.962,26 (três mil novecentos e sessenta

sociação de Socorros Mútuos Serzedo para efeitos de atribui-

e dois euros e vinte e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa

ção de descontos na utilização do Balneário Marinho e Piscina

legal em vigor, nos termos previstos no n.º 4 e no n.º 11, do ar-

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

tigo 73.º, da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (Orçamento

considerandos e termos nele fixados.

do Estado para 2014).
Deliberação nº 216/2014
Deliberação nº 213/2014

Atribuição de Subsídio para a Festa de S. Vicente da Ida-

Pedido de alargamento do horário de funcionamento do

nha:

estabelecimento denominado “Café Royal” situado na

Presente a informação nº 5601/2014 do Gabinete de Apoio

Rua 23, n.º 625 - Espinho - Época Balnear:

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

Presente a informação nº 5395/2014 da Divisão de Gestão

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

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ (qui-

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

nhentos euros) à Fábrica da Igreja da Paróquia de Anta, entida-

por unanimidade, aprovar o encerramento do estabelecimento

de responsável pela organização das Festas de S. Vicente da

denominado Café Royal, sito na Rua 32, n.º 625 em Espinho, às

Idanha. Mais deliberou, também por unanimidade, que o custo

04.00 horas, durante a época balnear.

da energia elétrica gasta com as ornamentações da referida
festa seja suportado pela autarquia.

Deliberação nº 214/2014
Protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Espi-

Deliberação nº 217/2014

nho e a “Manz Produções Culturais e Desportivas, Unipes-

Módulo de cafetaria instalado na Praceta Carlos de Mo-

soal, Lda.” para a realização da XXI Convenção Internacio-

raes, à Rua 34 em Anta - Pedido de Isenção de pagamento

nal de Atividade Física “O Corpo em Movimento”: Presente

de valor mensal:
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Presente a informação nº 5603/2014 da Divisão de Gestão Ad-

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

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

informado e explicado na informação acima referida, deliberou,

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

por unanimidade, proceder à celebração com a Associação de

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo em conta os

Desenvolvimento do Concelho de Espinho de acordo de cedên-

motivos alegados pelo concessionário, deliberou, por una-

cia de interesse público de Liliana Antunes Correia com vista

nimidade, aprovar a isenção do pagamento do valor referente

ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e

ao mês de junho devido pela exploração do Módulo de cafeta-

não ocupado da Divisão de Planeamento Estratégico no mapa

ria instalado na Praceta Carlos de Moraes, à Rua 34 em Anta.

de pessoal do Município.

Deliberação nº 218/2014

Deliberação nº 221/2014

Exploração económica do espaço de cafetaria da Piscina

Proposta de Cedência de Interesse Público da trabalha-

Municipal de Espinho - Pedido de prorrogação do prazo de

dora Marlene dos Santos Soares da Associação de Desen-

atribuição até ao final do ano letivo 2013/2014:

volvimento do Concelho de Espinho para o Município de

Presente a informação nº 5443/2014 da Divisão de Desporto

Espinho:

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

Presente a informação nº 5699/2014 da Divisão de Gestão de

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

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

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

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

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

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

prorrogação do prazo de atribuição da exploração económica

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o

do espaço de cafetaria da Piscina Municipal de Espinho até ao

informado e explicado na informação acima referida, deliberou,

dia 30 de junho de 2014. Mais deliberou, também por unani-

por unanimidade, proceder à celebração com a Associação de

midade, que o adjudicatário deverá efetuar o pagamento de

Desenvolvimento do Concelho de Espinho de acordo de cedên-

150,00 € referente ao mês de maio e 300,00 € relativos ao

cia de interesse público de Marlene dos Santos Soares com

mês de junho, num total de 450,00€.

vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não ocupado da Divisão de Planeamento Estratégico no

Deliberação nº 219/2014

mapa de pessoal do município.

Proposta de cedência de interesse público do trabalhador
Filipe Pinhal dos Santos da Associação de Desenvolvimen-

Deliberação nº 222/2014

to do Concelho de Espinho para o Município de Espinho:

Liberação total de caução - Programa Espinho Amigo/Re-

Presente a informação nº 5702/2014 da Divisão de Gestão de

qualificação Urbana - Recuperação da Feira Semanal - 4ª

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

Fase:

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

Presente a informação nº 5304/2014 da Divisão de Obras Mu-

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

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o

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

informado e explicado na informação acima referida, deliberou,

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

por unanimidade, proceder à celebração com a Associação de

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

Desenvolvimento do Concelho de Espinho de acordo de cedên-

a liberação total dos valores retidos, associados à empreitada

cia de interesse público de Filipe Pinhal dos Santos com vista

“Programa Espinho Amigo/Requalificação Urbana – Recupera-

ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e

ção da Feira Semanal – 4ª Fase”, adjudicada à empresa “Manuel

não ocupado da Divisão de Obras Municipais no mapa de pes-

Francisco de Almeida, S.A.”

soal do município.
Deliberação nº 223/2014
Deliberação nº 220/2014:

Liberação total de caução – Reforço de pavimento em be-

Proposta de Cedência de Interesse Público da trabalha-

tuminoso - EN 326:

dora Liliana Antunes Correia da Associação de Desenvol-

Presente a informação nº 5297/2014 da Divisão de Obras Mu-

vimento do Concelho de Espinho para o Município de Es-

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

pinho:

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

Presente a informação nº 5700/2014 da Divisão de Gestão de

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

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

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

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

a liberação total dos valores retidos, associados à empreitada
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“Reforço de pavimento em betuminoso – EN 326”, adjudicada à

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

empresa “Manuel Francisco de Almeida, S.A.”

mara tomou conhecimento da Receção Definitiva mencionada
em título e deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação

Deliberação nº 224/2014

dos valores retidos existentes, de acordo com o n.º 4 do artigo

Liberação parcial de caução - Programa Espinho Amigo /

295.º do CCP.

Requalificação Urbana - Alargamento do acesso ao Parque da Cidade:

Deliberação nº 228/2014

Presente a informação nº 5322/2014 da Divisão de Obras

Aprovação da Conta Final - Conceção/Construção de Canti-

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

na e 4 Salas - EB 1/JI Espinho 2:

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

Presente a informação nº 5693/2014 da Divisão de Obras Mu-

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

aprovar a liberação de 60% (4.357,30 €) dos valores retidos,

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

associados à empreitada “Programa Espinho Amigo/Requalifi-

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

cação Urbana – Alargamento do acesso ao Parque da Cidade”,

aprovar da conta final, referente à empreitada “Conceção/

adjudicada à empresa “Pedreiras Sacramento, Lda.”

Construção de Cantina e 4 Salas – EB 1/JI Espinho 2”, adjudicada à empresa “Silarba – Construções, Lda.

Deliberação nº 225/2014
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Liberação parcial de caução - Reparação de ruas envolven-

Deliberação nº 229/2013

tes à obra de rebaixamento da linha de caminho-de-ferro

Colheita de Sangue - Ocupação da Via Pública:

- Fase II:

Presente a informação nº 5591/2014 do Gabinete de Apoio

Presente a informação nº 5317/2014 da Divisão de Obras Mu-

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

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

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

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

autorizar o pedido do Lions Clube de Espinho para ocupação

a liberação de 15% (1.282,82€) dos valores retidos, associados

da via pública no espaço situado entre as ruas 19 e 21, sobre

à empreitada “Reparação de ruas envolventes à obra de rebai-

o parque de estacionamento, em Espinho, para uma colheita

xamento de caminho-de-ferro – Fase II”, adjudicada à empresa

de sangue a realizar pelo Instituto Português do Sangue e da

“Pedreiras Sacramento, Lda.”

Transplantação no dia 3/08/2014.

Deliberação nº 226/2014

Deliberação nº 230/2014

Receção Definitiva – Reparação Paços do Município e

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

Edifícios Municipais – Manutenção do Ar Condicionado em

Silva:

Edifícios Municipais:

Presente a informação nº 5413/2014 da Divisão de Cultura so-

Presente a informação nº 5534/2014 da Divisão de Obras

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

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

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

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

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

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

conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José

A Câmara tomou conhecimento da Receção Definita menciona-

Marmelo e Silva, nos meses de maio e junho do corrente ano e

da em título e deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação

deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.

dos valores retidos existentes, de acordo com o n.º 4 do artigo

Assuntos para conhecimento:

295.º do CCP.
Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimenDeliberação nº 227/2014

to do Resumo Diário da Tesouraria do dia 04 de julho de 2014

Receção Definitiva - Reparação Paços do Município e Edifí-

que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-

cios Municipais - Reformulação da Climatização e Melhoria

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

da Eficiência Energética do Edifício do DAQV:

quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos): quatrocentos e

Presente a informação nº 5538/2014 da Divisão de Obras Mu-

vinte e três mil cento e cinquenta e cinco euros e cinquenta e

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

três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão e

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

quarenta e quatro mil e setenta e dois euros e trinta e nove
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cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze eu-

motivo de férias, o vereador António Vicente de Amorim Alves

ros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada

Pinto, Sendo 17.30 horas, o Senhor Presidente declarou aberta

que, até ao dia 04 julho do corrente ano foram cabimentadas

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão

despesas trinta e sete milhões seiscentos e setenta e oito mil

de Gestão Administrativa e Financeira.

cento e vinte e um euros e setenta e um cêntimos, tendo sido
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de catorze

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

milhões oitocentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta

deliberações sobre os assuntos dela constantes.

e nove euros e quinze cêntimos.
Deliberação nº 231/2014
Agradecimento - Caminhada Solidária a favor do IPO:

Aprovação da Ata nº 15/2014 de 11 de julho:

A Câmara tomou conhecimento do ofício da Casa do Futebol

Em virtude da ata n.º 15/2014, da reunião ordinária da Câma-

Clube do Porto de Espinho a agradecer a colaboração prestada

ra Municipal de 11 de julho, ter sido entregue em fotocópia a

pela Câmara no evento “Caminhada Solidária a favor do IPO”

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

realizado em 08 de junho findo.

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

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

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

aprovação por unanimidade.

estão confiadas.
Deliberação nº 232/2014
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Espetáculo “Caxade” no âmbito do Festival 8vinte&4:

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

Presente a informação nº 6002/2014 do Gabinete de Apoio

75/2013, de 12 de setembro.

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

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

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimida-

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

de, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

Câmara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Administra-

serviços do espetáculo “Caxade” inserido no Festival “8vin-

tiva e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçal-

te&4”, por ajuste direto a Musics de Girona pelo valor base de

ves, que a subscreveu

600,00€ (seiscentos euros), isentos de IVA, e nos termos do
previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal

Deliberação nº 233/2014
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços dos

ATA N. 16/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE JULHO DE
DOIS MIL E CATORZE .

Espetáculos “A Jigsaw” e “Grutera” no âmbito do Festival
8vinte&4:
Presente a informação nº 6000/2014 do Gabinete de Apoio
às Coletividades 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 unanimida-

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano dois mil e catorze,

de, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

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

dois espetáculos “Grutera” e “A Jigsaw” no âmbito do Festival

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

“8vinte&4”, por ajuste direto a Inês Adriana Patrulho Efe Ma-

dência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira, com

cário pelo valor base de 250,00€ (duzentos e cinquenta eu-

a presença dos Senhores Vereadores Leonor Cristina Costa Ma-

ros), isento de IVA, e à empresa A Chave do Som Management

tos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José

e Produção de Espetáculos LDA pelo valor base de 450,00€

Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís

(quatrocentos e cinquenta euros) acrescido de Iva à taxa legal

Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado, por

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

Presente a informação nº 6006/2014 do Gabinete de Apoio

Deliberação nº 234/2014

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços dos

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

Espetáculos “Sequin” e “Jiboia” no âmbito do Festival

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

8vinte&4:

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Presente a informação nº 6005/2014 do Gabinete de Apoio

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

ços do espetáculo “Peixe” inserido no Festival “8vinte&4”, por

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

ajuste direto a Pedro Miguel Gomes Cardoso pelo valor base de

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

400,00€ (quatrocentos euros), isento de IVA, e nos termos do

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

bro (LOE 2014).

ços de dois espetáculos “Sequin” e “Jiboia” inseridos no Festival
“8vinte&4”, por ajuste direto a Lovers & Lollypops Unipessoal

Deliberação nº 238/2014

Lda. pelo valor base de 700,00€ (setecentos euros) acrescido

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

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

Programação de Eventos no âmbito do Festival 8vinte&4:

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

Presente a informação nº 6007/2014 do Gabinete de Apoio às
Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por
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Deliberação nº 235/2014

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

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

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

Diversos Espetáculos no âmbito do Festival 8vinte&4:

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Presente a informação nº 6020/2014 do Gabinete de Apoio

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

ços de um responsável de curadoria dos diversos espetáculos

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

musicais inseridos no Festival “8vinte&4”, por ajuste direto a

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

André Gomes pelo valor base de 600,00€ (seiscentos euros),

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

isento de IVA, e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de ser-

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

viços de diversos espetáculos relacionados com Cinema de
Animação inseridos no Festival “8vinte&4”, por ajuste direto à

Deliberação nº 239/2014

Cooperativa Nascente pelo valor base de 1.430,00€ (mil qua-

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

trocentos e trinta euros), isento de IVA, e nos termos do pre-

Projeção de Cinema ao ar livre no âmbito do Festival 8vin-

visto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro

te&4:

(LOE 2014).

Presente a informação nº 6011/2014 do Gabinete de Apoio
às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

Deliberação nº 236/2014

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

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

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

Espetáculo “Octa Push” no âmbito do Festival 8vinte&4:

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Presente a informação nº 6019/2014 do Gabinete de Apoio

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

ços de projeção de cinema ao ar livre para um evento inserido

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

no Festival “8vinte&4”, por ajuste direto à empresa Aconteci-

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

max Unipessoal Lda., pelo valor base de 950,00€ (novecentos

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

e cinquenta euros) acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

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

ços do espetáculo “Octa Push” inserido no Festival “8vinte&4”

de dezembro (LOE 2014).

, por ajuste direto a Bruno Christer Botelho Guichon pelo valor
base de 1.000,00€ (mil euros), isento de IVA, e nos termos do

Deliberação nº 240/2014

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

Pedido de Parecer Prévio Aquisição de Serviços dos Espe-

bro (LOE 2014).

táculos “Tourada à Portuguesa” e “O Barbeiro” no âmbito
do Festival 8vinte&4: Presente a informação nº 5999/2014

Deliberação nº 237/2014

do Gabinete de Apoio às Coletividades sobre o assunto em tí-

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

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

Espetáculo “Peixe” no âmbito do Festival 8vinte&4:

integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
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rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e

Verão, por ajuste direto à empresa AudioGlobo, Lda., pelo valor

deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculati-

base de 28.165,00€ (vinte e oito mil cento e sessenta e cinco

vo à contratação de dois espetáculos “Tourada à Portuguesa”

euros) acrescido de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do

e “O Barbeiro” no âmbito do Festival “8vinte&4” no valor de

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

700,00€ (setecentos euros) isento de IVA e nos termos do pre-

bro (LOE 2014).

visto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro
Deliberação nº 244/2014

(LOE 2014).

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços da
Deliberação nº 241/2014

artista “Marta Ren” no âmbito da Animação de Verão:

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços dos

Presente a informação nº 6009/2014 do Gabinete de Apoio

Espetáculos “Victor Herrero” e “Josephine Foster” no âm-

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

bito do Festival 8vinte&4:

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

Presente a informação nº 6004/2014 do Gabinete de Apoio

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

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimida-

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

de, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

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

serviços de um espetáculo de “Marta Ren” no âmbito da Ani-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

mação de Verão, por ajuste direto à empresa Lisboagência

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de ser-

Actividades Artísticas Lda., pelo valor base de 2.500,00€ (dois

viços dos espetáculos “Vic tor Herrero” e Josephine Foster”

mil e quinhentos euros) acrescido de Iva à taxa legal em vigor

inseridos no Festival “8vinte&4”, por ajuste direto a Victor Her-

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

rero Acevedo pelo valor base de 1.000,00€ (mil euros), isento

31 de dezembro (LOE 2014).

de IVA, e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83C/2013 de 31 de dezembro (LOE 2014).

Deliberação nº 245/2014
Pedido de indemnização – Acidente na via pública – Maria

Deliberação nº 242/2014

do Carmo Azevedo Silva Pais:

Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de

Presente a informação nº 5976/2014 da Divisão de Serviços

seguro para a exposição XVI CONTEMPORÂNEOS:

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

Presente a informação nº 5824/2014 da Divisão de Cultura so-

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

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

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

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por

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

unanimidade, autorizar o pagamento da despesa no valor de

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o parecer

247,47€, decorrentes dos danos causados na viatura de Ma-

prévio vinculativo para a aquisição de serviços de seguro de

ria do Carmo Azevedo Silva Pais, quando circulava na E.N. 109

Obras de Arte para a exposição XVI CONTEMPORÂNEOS, por

frente ao n.º 840.

ajuste direto simplificado à empresa AVS – Corretores Seguros,
SA. - Solução, com o NIF 503830267 pelo valor de 47,64€

Deliberação nº 246/2014

(quarenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos), nos ter-

Protocolos de colaboração entre a Câmara Municipal de

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

Espinho e as Associações Humanitárias dos Bombeiros

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

Voluntários de Espinho e dos Espinhenses para efeitos
de atribuição de subsídio:

Deliberação nº 243/2014

Presente a informação nº 5982/2014 sobre o assunto em tí-

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

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

Luz, Som e Técnicos para várias atividades a decorrer no

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma

Município:

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

Presente a informação nº 6010/2014 do Gabinete de Apoio

considerado na informação acima mencionada e as propostas

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

de minuta de protocolo em causa, com as quais concordou, de-

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

liberou por unanimidade, aprovar as presentes minutas e ce-

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

lebrar o “Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimida-

de Espinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-

de, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de

tários de Espinho para efeitos de atribuição de subsídio” e o

serviços de Luz, Som e Técnicos no âmbito da Animação de

“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho
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e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Espi-

Ocupação da via pública para realização de rastreio – Fa-

nhenses para efeitos de atribuição de subsídio”, de acordo com

miliar de Espinho:

os considerandos e termos neles fixados.

Presente a informação nº 6013/2014 da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se

Deliberação nº 247/2014

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante

Liberação total de caução - execução de percursos pedo-

desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-

nais em microbetão - Parque João de Deus:

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

Presente a informação nº 5989/2014 da Divisão de Obras Mu-

por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara

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

que autorizou a Familiar de Espinho a ocupar a via pública para

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

realização de um rastreio nos dias 11 e 12 de julho 2014.

documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

Deliberação nº 251/2014

a liberação total dos valores retidos, associados à empreitada

Ocupação da Via Pública – Medialcare:

“Execução de Percursos Pedonais em Microbetão – Parque João

Presente a informação nº 6014/2014 da Divisão de Gestão

de Deus” adjudicada à empresa “MFA – Manuel Francisco de

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se

Almeida, S.A.”.

dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
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Deliberação nº 248/2014

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

Liberação total de caução - Reparação de Passeios na

por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara

Zona Urbana (Av. 24 junto à Biblioteca e rua 19 até Av.

que autorizou o pedido da Medialcare para ocupação do espaço

32):

público com uma unidade móvel de saúde na via pedonal, junto

Presente a informação nº 5990/2014 da Divisão de Obras Mu-

às instalações da Caixa Geral de Depósitos sitas na Rua 19,

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

nº 367 em Espinho, para efeitos de realização dos exames de

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

Medicina do Trabalho dos funcionários daquela Agência, no dia

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

22 de julho de 2014, entre as 10.30 e as 13.00 horas.

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar
a liberação total dos valores retidos, associados à empreitada

Deliberação nº 252/2014

“Reparação de passeios na zona urbana (Av. 24, junto à biblio-

Atribuição a título precário da loja nº 20 do Mercado Muni-

teca e rua 19 até Av. 32) ” adjudicada à empresa “MFA – Manuel

cipal à Associação “Patinhas sem Lar”:

Francisco de Almeida, S.A.”.

Presente a informação nº 6032/2014 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente sobre o assunto em título, que se dá aqui

Deliberação nº 249/2014

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

Atribuição de subsídios às Festas Populares do Senhor do

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

Calvário, Sto. Estevão e Srª da Guia e Senhora do Mar:

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

Presente a informação nº 6012/2014 do Gabinete de Apoio

dade, aprovar a atribuição da loja n.º 20 do Mercado Municipal,

às Coletividades sobre o assunto em título, que se dá aqui por

a título precário, à associação “Patinhas sem Lar”, informando

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

a mesma que esta atribuição não condicionará a concessão da

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

referida loja em futuros procedimentos de hasta pública.

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil

Deliberação nº 253/2014

e quinhentos euros) à Comissão de Festas do Senhor do Cal-

Requerimento da Direção do Sporting Clube de Espinho

vário, a atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€ (três

de 16/07/2014 - Pedido de “carta de apoio ao contrato

mil euros) à Comissão de Festas da Sr.ª do Mar e a atribuição

de recuperação do S. C. Espinho no âmbito do Processo

de um subsídio no valor de 500,00€ (quinhentos euros) à Fá-

de Insolvência”:

brica da Igreja da Paróquia de Guetim, entidade responsável

Presente a informação nº 6053/2014 da Divisão de Gestão Ad-

pela organização das Festas de Sto. Estevão e Sr.ª da Guia. Mais

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

deliberou, também por unanimidade, que o custo da energia

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

elétrica gasta com as ornamentações das referidas festas seja

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

suportado pela autarquia.

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e concordando com a proposta dos serviços, deliberou, por unanimidade,

Deliberação nº 250/2014

aprovar a redação, conforme minuta em anexo, para documen-
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to a enviar pelo Presidente da Câmara, em representação do
Município de Espinho, em resposta ao solicitado pela Direção
do Sporting Clube de Espinho (SCE), manifestando o apoio e a
colaboração institucional do Município ao SCE, para reforço da
posição desta associação perante os seus parceiros no processo de insolvência e recuperação que o SCE atravessa.

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 18 de julho 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) Quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e cinquenta e quatro euros
e setenta e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS
– Novecentos e sessenta e oito mil e cinquenta e sete euros
e quarenta e seis cêntimos. DOCUMENTOS – Trinta e um mil
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara
foi ainda informada que, até ao dia 18 do corrente mês foram
cabimentadas despesas no valor de, trinta e sete milhões novecentos e setenta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete euros e trinta e um cêntimos, e tendo sido efetuados pagamentos
até ao mesmo dia no valor de quinze milhões oitocentos e sessenta e quatro mil trezentos e noventa e um euros e cinquenta
e quatro cêntimos.

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.

reuniu-se em reunião extraordinária a mesma Câmara sob a
Presidência do Senhor Presidente, 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 Sarria e
Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado,
por motivo justificado, o Vereador António Vicente de Amorim
Alves Pinto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou
aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, tendo-se entrado de imediato na
Ordem de Trabalhos a que se refere o Edital n.º 18/2014, de
25 de julho.
Deliberação n.º 254/2014
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços da
artista “Gisela João” no âmbito da Animação de Verão:
Coletividades, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 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 um
espetáculo de “Gisela João” no âmbito da Animação de Verão,

Intervenção do Público:

por ajuste direto à empresa Hélder Moutinho, Lda., pelo valor

Sem intervenções.

base de 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), acrescido de

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.

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 n.º 255/2014
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços da

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 Gonçal-

A Secretária da Câmara Municipal

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

Presente a informação n.º 6103/2014 do Gabinete de Apoio às

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação:

O Presidente da Câmara Municipal

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VINTE E NOVE DE
JULHO DE DOIS MIL E CATORZE .
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano dois mil e catorze,

Assuntos para conhecimento:

ves, que a subscreveu

ATA N. 17/2014

Banda “Blind Zero” no âmbito da Animação de Verão: Presente a informação n.º 6104/2014 do Gabinete de Apoio às
Coletividades, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 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 um
espetáculo de “Blind Zero” no âmbito da Animação de Verão,
por ajuste direto à empresa Bravopalco – Arte Promoções Artísticas Portugal Lda., pelo valor base de 6.900,00€ (seis mil
e novecentos euros), acrescido 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).

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.4 de setembro de 2014

28

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Deliberação n.º 256/2014

lecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico do concelho

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do

de Espinho, acrescendo a oferta dos cadernos de exercícios (fi-

conjunto “Maria João e Mário Laginha” no âmbito da Ani-

chas) aos alunos pertencentes aos agregados familiares inte-

mação de Verão:

grados no 1.º escalão de rendimento determinado para efeitos

Presente a informação n.º 6105/2014 do Gabinete de Apoio às

de atribuição de abono de família e aos alunos com necessida-

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

des educativas especiais, pelo valor de 48.797,13€ (quarenta

produzida e fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o

e oito mil setecentos e noventa e sete euros e treze cêntimos),

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

com IVA incluído à taxa legal em vigor.

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar
o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços de um

Deliberação n.º 259/2014

espetáculo de “Maria João e Mário Laginha” no âmbito da Ani-

Regulamento Interno de Horários de Trabalho da Câmara

mação de Verão, por ajuste direto à empresa ONC – Produções

Municipal de Espinho:

Culturais Lda., pelo valor base de 4.500,00€ (quatro mil e qui-

Presente a informação n.º 6205/2014 da Divisão de Gestão

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

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

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

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

de dezembro (LOE 2014).

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar
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Deliberação n.º 257/2014

com voto de qualidade e com votos contra dos Vereadores do

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

PS o “Regulamento Interno de Horários de Trabalho da Câma-

“Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento

ra Municipal de Espinho“, ao abrigo do previsto na parte final

Curricular (Aprendizagem da Língua Inglesa, Atividade

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

no Domínio Desportivo e Atividades nos Domínios Artís-

de setembro. “Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte

tico e Científico) nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico

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

do Concelho de Espinho, para o Ano Letivo 2014/2015”:

mara Municipal de Espinho votaram contra o Regulamento In-

Presente a informação n.º 6173/2014 do Gabinete da Divisão

terno dos horários de trabalho da Câmara Municipal de Espinho

de Educação e Juventude, sobre o assunto em título, que se

por considerarem que este documento lesa os trabalhadores

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

com salários mais humildes, retirando-lhes 25% de subsídio

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

por trabalho noturno puramente por interesses economicistas,

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

não protege os cônjuges conforme o n.º 6 do artigo 166 do

nimidade, aprovar o pedido de parecer prévio favorável para

Regime do Contrato de Trabalho em Funções públicas, (RCTFP),

a abertura de procedimento de contratação de serviços para

não refere o limite anual da duração do trabalho extraordinário

“Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricu-

e habilidosamente não cumpre o estipulado na Cláusula 10ª do

lar (Aprendizagem da Língua Inglesa, Atividade no Domínio

Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, nomeadamente no seu

Desportivo e Atividades nos Domínios Artístico e Científico)

n.º 1 e 2, indo contra o referente no n.º 2 do artigo 4.º do RCTFP.

nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Espi-

Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:

nho, para o ano letivo 2014/2015”, por concurso público, pelo

“Em face da declaração de voto apresentada pelos Vereadores

valor de 111.870,00€ (cento e onze mil, oitocentos e setenta

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho, em sua

euros), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor, nos termos pre-

reunião extraordinária de 29 de julho de 2014, contra o “Regu-

vistos no n.º 4 e no n.º 11, do artigo 73.º, da Lei 83-C/2013, de

lamento Interno de Horários de Trabalho da Câmara Municipal

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014).

de Espinho”, parece-nos ser importante, em bom abono da verdade e do Direito - com a natural salvaguarda do devido respei-

Deliberação n.º 258/2014

to pela respetiva opinião e posição aí manifestada -, esclarecer

Programa de oferta de manuais escolares aos alunos do

o seguinte face aos motivos e fundamentos apresentados pe-

1.º CEB, para o ano letivo 2014/2015:

los eleitos locais em questão naquela sua declaração de voto:

Presente a informação n.º 6087/2014 da Divisão de Educação

I “(…) este documento lesa os trabalhadores com salários mais

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

humildes, retirando-lhes 25% de subsídio por trabalho noturno

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

(…)” “(…) não cumpre o estipulado na Cláusula 10ª do Acordo Co-

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

letivo de Trabalho n.º 1/2009, nomeadamente no seu n.º 1 e 2,

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

indo contra o referente no n.º 2 do artigo 4.º do RCTFP. (…) ” Tais

aprovar o Programa de Oferta de Manuais Escolares a todos os

afirmações não correspondem à realidade, uma vez que o regu-

alunos que, no ano letivo 2014/2015, frequentem estabe-

lamento em questão não se pode sobrepor à lei nesta matéria,
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e transpõe o que nela se encontra vertido (o legislador consa-

Trabalho da Câmara Municipal de Espinho” contou com a parti-

grou como período de trabalho noturno o compreendido entre

cipação da Comissão Sindical representativa dos trabalhadores

as 22h de um dia e as 7h do dia seguinte, sem prejuízo do que

do Município, em substituição da Comissão de Trabalhadores

se encontre fixado por instrumento de regulamentação coleti-

(por falta de constituição da mesma). Tendo, assim, sido ou-

va de trabalho - 153.º/3 RCTFP). De igual modo, o Regulamento

vidos as estruturas representativas dos trabalhadores, que

não se sobrepõe ao que se encontra estipulado no Acordo Cole-

concordaram com a redação e termos propostos para o regu-

tivo de Trabalho n.º 1/2009. Com efeito, a previsão do número

lamento em questão. Que, voltamos a reiterar, não se sobre-

1 da sua cláusula 10.ª (que considera como período de trabalho

põe à lei, nem aos instrumentos de regulamentação coletiva

noturno o trabalho compreendido entre as 20 horas de um dia

de trabalho”.

e as 7 horas do dia seguinte), apenas se aplica aos trabalhadores inseridos nas seguintes carreiras e afetos às seguintes

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

atividades: Carreira de assistente operacional, nas atividades

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

de distribuição e abastecimento de água; Carreira de assisten-

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

te operacional e assistente técnico, no serviço de ambulâncias

75/2013, de 12 de setembro.

e proteção civil; Carreira de assistente operacional, nas atividades de recolha de lixo e incineração – conforme alíneas a) a

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

c) do n.º 1 da cláusula 10.ª. Acresce ainda que, e tal como está

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou

explicado na proposta de deliberação respetiva, a execução do

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente

Regulamento terá sempre de ser compaginada não só com a

da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa

lei, mas com o que tiver sido objeto de regulamentação coletiva

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

com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores
do Município, nomeadamente através de celebração de Acor-

O Presidente da Câmara Municipal

dos Coletivos de Entidade Empregadora Pública (ACEEP). Ora,

A Secretária da Câmara Municipal

os cinco ACEEP outorgados pelo Município de Espinho com
essas estruturas sindicais contemplam um período de trabalho
noturno com início às 20h, alargando assim para duas horas o
previsto pelo legislador (22h) – encontrando-se esses ACEEP a
aguardar a respetiva homologação pelo Secretário de Estado
da Administração Pública, nos termos legais aplicáveis. II “(…)
não protege os cônjuges conforme o n.º 6 do artigo 166.º do
Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (…)” A
norma constante do artigo 166.º/6 do RCTFP é de aplicação
autónoma e independente de qualquer disposição regulamentar municipal, tendo aplicabilidade direta, sobrepondo-se ao
presente regulamento. Naturalmente, que a norma em questão
é, sobretudo, indicativa, pois consagra que essa compaginação
do descanso semanal entre cônjuges encontra-se deverá ocorrer “sempre que seja possível”, tendo o legislador apresentado
um princípio e não uma obrigação. III “(…) não refere o limite
anual da duração do trabalho extraordinário (…)” O Regulamento em questão não refere, nem tinha de fazer qualquer referência, aos limites anuais da duração do trabalho extraordinário,
uma vez que esses limites se encontram definidos e fixados
no Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009 (e seu regulamento
de extensão), bem como no próprio RCTFP supletivamente. Por
outro lado, o limite anual da duração do trabalho extraordinário no Município de Espinho, nos cinco ACEEP outorgados pelo
Município de Espinho com as estruturas sindicais, foi fixado em
duzentas horas, aumentando-se assim os limites previstos na
lei. IV Finalmente, é importante frisar que o processo de elaboração desta proposta de “Regulamento Interno de Horários de
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ATAS

RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE AGOSTO DE 2014

REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Agosto 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
24.927.834
16.365.379
41.293.213

Cobrada
Execução
14.923.707
59,87%
5.963.810
36,44%
20.887.517
50,58%

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
22.652.664
18.640.559
41.293.223

Paga
Execução
13.288.703
58,66%
7.544.297
40,47%
20.833.000
50,45%
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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

Ago-13
Ago-14
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
9.886.886
9.352.729
9.978.718
9.604.328
3.739.371
3.739.371
4.339.828
4.339.828
1.110.409
1.009.823
970.155
966.525
1.178.992
1.176.134
1.121.048
1.103.343
356.239
356.239
322.352
322.352
3.424.445
2.993.732
3.135.506
2.825.616
0
0
0
0
77.431
77.431
89.829
46.664
19.036.737 20.414.738 11.449.582 11.283.188
9.126.751
9.126.751
950.000
950.000
3.588.310
3.588.310
3.501.426
3.501.426
6.321.676
7.699.677
6.998.156
6.831.762
28.923.623 29.767.467 21.428.300 20.887.517

Ago-13
Faturada
Paga
13.973.601 13.474.196
8.780.096
7.514.107
5.350.466
4.592.501
601.004
609.622
745.941
729.868
82.068
82.985
663.873
646.883
5.667.245 12.154.976
4.676.369 11.479.960
990.876
675.016
915.077
2.504.838
915.077
2.504.838
21.301.864 28.863.878

Ago-14
Faturada
Paga
10.809.155 12.207.458
6.220.820
6.307.149
5.577.453
4.375.983
322.856
212.352
1.045.282
1.031.060
210.019
210.420
834.863
821.042
5.096.969
6.723.255
4.483.160
6.002.948
613.809
720.307
828.278
871.227
828.278
871.227
17.779.685 20.833.000

Receita Cobrada 2014

Alheia
54%

Própria
46%

Despesa Paga 2014
4%
32%

Encargos Funcionamento

59%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas

5%
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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

33

Ago-13
36.610.716,13
16.568.925,89
20.041.790,24
9.273.046,98
950.000,00
7.400.560,53
3.916.020,87
42.183,72
1.589.500,39
40.620,79
0,00
1.812.234,76
922.486,45
151.528,27
64.263,15
614.894,86
91.800,17
0,00
45.883.763,11

Ago-14
31.694.866,65
14.992.996,67
16.701.869,98
5.747.269,84
950.000,00
3.783.638,01
2.493.556,50
77.048,26
1.051.337,10
14.866,62
0,00
146.829,53
1.013.631,83
120.857,93
65.877,75
736.159,19
90.736,96
0,00
37.442.136,49

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

Ago-13

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

Evolução Prazo Médio Pagamentos a
Fornecedores
369

397
413

305
193
150

138
132

Dez-11 Jun-12 Dez-12 Jun-13 Dez-13 Mar-14 Jun-14 Ago-14
(*)

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

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

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2014 - Agosto
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
3.820.202
3.775.182
3.775.182
45.020
45.020
17.388.613
8.768.509
7.348.716
1.419.793
0
290.501
0
290.501
7.948.990
0
3.356.894
1.641.658
1.220.016
1.177.597
552.825
380.613
256.427
124.187
791.390
4.187.577
791.390
1.999.286
497.059
497.059
0
0
640.915
5.120
635.796
258.926
427.539
0
222.350
205.189
25.823.931

Pagamento

Tx. Ex.

2.019.764 52,87%
2.010.764 53,26%
2.010.764 53,26%
9.000 19,99%
9.000 19,99%
7.503.066 43,15%
4.135.402 47,16%
3.519.131 47,89%
616.272 43,41%
0
n.a.
164.673 56,69%
0
n.a.
164.673 56,69%
2.950.010 37,11%
0
n.a.
919.283 27,38%
427.043 26,01%
758.466 62,17%
574.628 48,80%
270.590 48,95%
252.981 66,47%
164.690 64,22%
88.291 71,10%
177.197 22,39%
1.675.533 40,01%
177.197 22,39%
849.841 42,51%
105.045 21,13%
105.045 21,13%
0
n.a.
0
n.a.
394.226 61,51%
5.120 100,00%
389.106 61,20%
149.224 57,63%
119.979 28,06%
0
n.a.
18.760
8,44%
101.219 49,33%
11.318.342

43,83%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ
31 DE AGOSTO DE 2014

Piscina Municipal de Espinho

Piscina Municipal de Espinho
Alunos Inscritos

Nov-13 Dez-13

Jan-14

Regime Livre

Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14

Jun-14

100

0

109

239

537
1261

1239

457
1276

305

385

357
1427

Regime Livre

1284

268
1427

1427

420

Alunos Inscritos

1245

35

Jul-14

Ago-14

Piscina Municipal de Espinho
Alunos Inscritos por Actividade a 30 de junho
2% 2%

22%

1%

8%
18%
23%
78%
10%
4%
4%

7%
4%
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7%

10%

Bebés - 31 alunos
Ensino Especial - 29 alunos
Hidrobyke - 18 alunos
Hidroginástica - 246 alunos
Nível 0 - 127 alunos
Nível 1 - 98 alunos
Nível - 130 alunos
Nível 3 - 93 alunos
Nível 3A - 55 alunos
Nível 4 - 53 alunos
Nível 5 - 51 alunos
Protocolos - 308 alunos
Férias Desportivas de Verão

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Balneário Marinho de Espinho
434
323

573

370

351

274

660

715

5412

N. utilizadores Balneoterapia

5433

N. utilizadores Piscina

644

4948

5485

4920

5304

4572

4138

4900

5868

278

Balneário Marinho de Espinho
Dez-13

Jan-14

Fev-14

Mar-14

Abr-14

Mai-14

Jun-14

Jul-14

Piscina

Ago-14

Balneoterapia

8%
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Piscina Solário Atlântico
92%

5603

5146

N. utilizadores

Piscina Solário Atlântico
871

N. Total de Acessos: 12 227
607

Nov-13

Junho

Julho

Agosto

7%

Setembro

5%

42%
46%

Junho
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Julho

Agosto

Setembro
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Nave Polivalente de Espinho
Nº de Horas de Utilização
1000
887

900

863

823

800

764

757

700
596

600

552

500

454

422

400
300
200
84

100
0
Nov-13 Dez-13

Jan-14

Fev-14 Mar-14 Abr-14

Mai-14

Jun-14

Jul-14

Ago-14

Cam. Nac. Robótica
Cam. Mund. Voleibol Escolar
torneio AMB
Férias Desportivas de Verão
Federación De Baloncesto De Castilla Y León
Geocaching
P.S.P.
aeromodelismo
Supermães Cidade Espinho
Escola de Futebol Baixinhos
C.C.D. Câmara Municipal
Coro Amigos Música
C.Voleibol Espinho
C.C.D. Mochos
S.C. Silvalde
Novasemente G.D.
S.C.Espinho
A.A.Espinho

Nave Polivalente de Espinho
Ocupação por Entidade

A.A.Espinho
S.C.Espinho

0%

Novasemente G.D.

3% 3%

37

1%
0%

1%

1%

S.C. Silvalde

7%

C.C.D. Mochos

1%

25%

C.Voleibol Espinho
Coro Amigos Música

0%

C.C.D. Câmara Municipal

2%

1%

Escola de Futebol Baixinhos

2%

Supermães Cidade Espinho

1%

Aeromodelismo

2%

P.S.P.
Geocaching
Torneio AMB
Federación De Baloncesto De Castilla Y León

18%

Férias Desportivas de Verão
Cam. Mund. Voleibol Escolar

31%

Cam. Nac. Robótica

Pavilhão Municipal N.G.
Nº de Horas de Utilização
326
289
255

A.A.Espinho
S.C.Espinho

310

264

Novasemente G.D.

255

P.S.P.
S.C.E. - Boccia

148

Manuel Lopes
Campeonato de Futsal Veteranos
S.C. Silvalde

42

Campeonato de Voleibol Escolar

Janeiro Fevereiro Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Férias Desportivas de Verão
Torneio de Futsal Vila Silvalde
Veteranos
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Pavilhão Municipal N.G.
Ocupação por Entidade

0%

2%

A.A.E.

2%

0%

S.C.Espinho

7%

1%

17%

Novasemente G.D.
P.S.P.
4%

S.C.E. - Boccia
Manuel Lopes

31%

S.C. Silvalde
Cam. de Futsal Veteranos

33%

Férias Desportivas de Verão
3%

Torneio de Futsal Vila Silvalde
Veteranos

Atendimento Municipal - AME
Água e Saneamento

4720

4433

Urbanismo

Rendas e Feiras

Atendimento Municipal - AME

11%

5386

5081
4336

4632

4512

4421

38

13%

Atendimento Geral

4869

4838

8%

Nov-13 Dez-13 Jan-14 Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14 Jun-14

Jul-14

Ago-14

Loja Interativa de Turismo de Espinho

68%

Água e Saneamento

Urbanismo

Rendas e Feiras

Atendimento Geral

Loja Interativa de Turismo de Espinho

Nº de Visitantes
Visitantes Nacionais
14

55

81

11

23

6

44
8

Jan-14

Fev-14

visitantes Estrangeiros

169

227

309

647

894

120

154

224

461

710

58

Mar-14

25%

75%
49

73

85

186

184

Abr-14

Mai-14

Jun-14

Jul-14

Ago-14
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visitantes Estrangeiros
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Museu Municipal / FACE
Nº de assitência nos eventos realizados
1299

Museu Municipal / FACE
794

Ocupação do espaço por eventos

539
328
321

5%
337

228

17%
28%

18%
Fev-14

Mar-14

Congressos **

Exposições

Mai-14
Teatro

Jun-14

Jul-14

Visitas Guiadas

Ago-14

32%

Workshops*

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

Congressos **

Exposições

Teatro

Visitas Guiadas

Workshops*

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
Público Presente nas Atividades

N. Visitantes

N. Visitantes

Nov-13

Jan-14

711
Fev-14

Mar-14

Abr-14

20%

Jun-14

Jul-14
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2911

2331

600
Mai-14

2999

3888

4266

4006

4487

4418
Dez-13

Público Presente nas Atividades

2614

1063

1145

1134

1067

366

Biblioteca Municipal JMS

6167

405

905
4516

39

Abr-14

Ago-14

80%

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

CULTURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

1. SERVIÇOS DE BIBLIOTECA
ATIVIDADES MENSAIS E SEMANAIS DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL | BIBLIOITINERANTE
Empréstimo ao domicílio (utilizadores com mobilidade reduzida), Escolas, Lares e Centros de dia do concelho de Espinho.
Este serviço faculta diariamente empréstimo de documentos
(livros, vídeos, revistas, etc.) aos estabelecimentos de ensino
públicos e privados do Concelho.

Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos
Entrada livre | 14 participantes
ONDA POÉTICA
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
85 participantes
MÚSICA COM BEBÉS & PAPÁS
“Fazer música com bebés & papás é antes de mais uma sessão

HÁ HISTÓRIAS À QUARTA
Histórias para crianças e famílias, pelas Professoras voluntárias Cândida Ribeiro e Lígia Patacho.
Público Alvo: Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares.
Entrada livre | 14 participantes

de partilha e sociabilização. Os bebés e respetivos acompanhantes são expostos a um ambiente musical rico, de qualidade, variado em timbres e estilos musicais, com vista à aquisição
de um vocabulário e repertório musical.
Público-alvo: dos 0 aos 36 meses

MAGIA DAS PALAVRAS LIDAS E ILUSTRADAS
Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribeiro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora voluntária
Isabel Pelaez.
Publico -Alvo: Crianças, entre os 3 e os 9 anos de idade.

Inscrições prévias Custos: €7,5 bebé e acompanhante
€2,5 acompanhante extra
107 participantes
CONTOS E CANTOS PARA INFANTES

50 participantes

Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.

DESAFIO “SABES A RESPOSTA?”

tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos

Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, concei-

Este evento tem como objetivo a divulgação dos escritores de
Espinho e do que sobre esta localidade se escreveu e continua
a escrever.
Participantes: Maiores de 15 anos, ter um email ativo, estar
inscrito na biblioteca como leitor.

quer para graúdos.
Publico -Alvo: Crianças entre os 2 aos 5 anos de idade
Custo: 2.40€ (por criança)
27 participantes
ATIVIDADES PONTUAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL

4 participantes

“Ler um Livro” Exposição de Livros de Artista e Gravuras de

BEBÉTECA “LETRAS E CHUPETAS”
Atividades de promoção da leitura para a primeira infância.
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fazem destas sessões vivências importantes para o desenvolvimento do bebé.
Participação: 2,50€ por bebé + até 2 acompanhantes
44 participantes

Maria Afonso – Inauguração no dia 2 de junho às 16h00
375 visitantes
III ENCONTRO BLUEGOSFERA – CASA DO FCP DE ESPINHO
65 participantes
INAUGURAÇÃO DA “FESTA DO LIVRO”
Dia 13 de junho
- Apresentação do livro “Sem água não existem ilhas” de Pedro

“CONTO UM CONTO PARA TI”
Com a presença das mais conhecidas personagens das histórias.
Nomes como a Branca de Neve, a radical Vovó Miquinhas, o Pinóquio, a Pirata Zaragata, entre vários outros, já têm passado
pela biblioteca para contar as suas histórias!

Rui Sousa
A “Festa do Livro”, que decorreu de 13 de junho a 31 de
agosto, organizada pela Papelaria/ Livraria ABC em parceria
com a Câmara Municipal de Espinho, teve como objetivo esti-
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mular a leitura e promover a literatura portuguesa.

De 11 a 15 – Praia de Silvalde
De 18 a 22 – Praia da 37

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE

De 25 a 29 – Praia da Baía

ESPINHO.

A carrinha itinerante percorreu as praias de Espinho, permitin-

Inauguração no dia 17 | De 17 a 21 de junho

do a consulta de livros, jornais e revistas por parte dos vera-

98 visitantes

neantes.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “ A OUTRA LINGUAGEM DA

2100 visitantes

DANÇA” DE RUBEN MARKS
Além da Poesia (com 15 obras editadas, 2 na Suécia e 13 em

BRINCAR A APRENDER – VERÃO 2014

Portugal) o escritor, Rubens Markstem, vasta obra escrita nas

Durante a “Semana Azul”, as crianças estiveram em contacto

áreas da Pedagogia e da Dança, bem como Ensaios diversos,

direto com a natureza. Nesta atividade, puderam ouvir Histó-

principalmente como documentação de apoio dos inúmeros

rias, aprender a arte de reciclar e de participar em jogos tradi-

cursos que tem dirigido, em Portugal e no estrangeiro.”

cionais na praia.

28 participantes

Público alvo: crianças dos 6 aos 10 anos de idade
75 participantes

COMBATE O DESPERDÍCIO! REUTILIZA OS MANUAIS ESCOLARES
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3ª edição do projeto de reutilização dos manuais escolares

EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO “RECICLAGEM DE PAPEL”

“Combate o desperdício! Reutiliza os Manuais Escolares”

A Magia na transformação do papel em objetos de decoração

1ª fase de entrega dos manuais escolares: 18 a 23 de agosto

únicos, pela família Sousa.

(entrega exclusiva aos interessados que se inscreveram como

110 visitantes

doadores). 2ª fase de entrega dos manuais escolares: de 25
de agosto a 30 de setembro (para o público em geral). Esta
campanha destinou-se apenas a alunos que frequentassem as

2. SERVIÇO DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA | FACE

escolas do concelho de Espinho.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu a exposição de pintura

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “AMO AMAR VOCÊ” DE SOL

e escultura “XVI Contemporâneos”, uma organização conjunta

FIGUEIREDO

do Museu e da Galeria Zeller, que convidou artistas conceitua-

A apresentação do livro esteve a cargo de José Alberto Sá.

dos da zona norte de Portugal para exporem em Espinho.

30 participantes

O espinhense Mário Rodrigues apresentou no átrio norte do
Forum de Arte e Cultura de Espinho a exposição “Símbolos

ENCONTRO DE ALUNOS DE ESPINHO-BERKELEY

do Passado”, constituída por treze réplicas de veleiros dos sé-

No dia 9 de julho decorreu o encontro dos alunos das duas Es-

culos XVI e XVII e um conjunto de nove quadros pintados

colas Secundárias de Espinho com alunos da Universidade de

com tinta serigráfica.

Berkeley, depois de celebrado em janeiro na Biblioteca Muni-

792 visitantes

cipal José Marmelo e Silva o protocolo entre estas entidades.
SEMINÁRIOS. WORKSHOPS, ENCONTROS, APRESENTAÇÕES

35 participantes

O FACE durante o periodo em análise recebeu seminários,
BRINCAR A APRENDER – VERÃO 2014

workshops, encontros e apresentações diversas de associa-

A “Semana Verde”, promovida pelo Serviço Educativo da Divisão

ções locais e regionais.

de Cultura, promoveu diversas atividades lúdico/pedagogicas.

266 participantes

Visita guiada ao Castro de Ovil e as escavações arqueológicas.
Publico -Alvo: crianças dos 6 aos 10 anos de idade.

3. FESTIVAL 8 VINTE & 4

20 participantes

A Divisão de Cultura foi parte activa do Festival 8 Vinte & 4,
A BIBLIOTECA ITINERANTE VAI À PRAIA

que decorreu na cidade de Espinho de 25 e 27 de Julho.

De 4 a 8 – Praia de Paramos

Assembleia Municipal de Espinho
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4. COMEMORAÇÕES DOS 120 ANOS DA FEIRA
DE ESPINHO
A Divisão de Cultura elaborou um vasto programa cultural, que
incluiu espectáculos de poesia, música, dança e teatro. Todas
as Segundas-feiras as associações locais presentearam os feirantes e os fregueses com o melhor do seu reportório. Para
celebrar estas comemorações foi produzido o Jornal dos 120

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

anos da Feira Semanal.

HABITAÇÃO SOCIAL
5. SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL

Ações a destacar:
Visitas domiciliárias; Resolução de conflitos de vizinhança e

XVIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE ESTÁTUAS VIVAS

orientações diversas com os arrendatários; Organização das

Entre estátuas convidadas e a concurso tivemos 50 participan-

“Marchas de S. Pedro” no Complexo Habitacional da Quinta de

tes oriundos de Portugal, Espanha, França, Hungria e Rússia.

Paramos articulação com o CLDS ‘Espinho Vivo’; Apresentação

Milhares de pessoas assistiram ao encontro e votaram para o

da proposta de Projeto de “Regulamento de Habitação Social

prémio do público perto de 400 pessoas.

do Município de Espinho”.

CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL - FUN ZONE

No âmbito da implementação do “Novo Modelo de Gestão dos

Foram realizadas pinturas faciais e outras actividades peda-

Atrasos e Incumprimentos no Pagamento de Rendas de Habi-

gógicas relacionadas com o tema “futebol” no decorrer dos jo-

tação Social do Município de Espinho” deu-se continuidade à

gos de Portugal durante o Campeonato do Mundo de Futebol.

gestão dos incumprimentos, com a monitorização do pagamen-

120 participantes

to das rendas e realização de reuniões e contatos regulares
com os titulares da ocupação dos fogos de habitação social e/

BANDEIRA AZUL

ou técnicos que acompanham os agregados familiares no âm-

Actividades no âmbito da Bandeira Azul, que decorreram nas

bito de processos de RSI ou Ação Social.

praias com Bandeira Azul (Paramos, Silvalde, rua 37 e Baía).

Foi laborada e apresentada uma proposta para formalização,

150 participantes

uniformização e compatibilização do modelo de gestão do
“Bairro das Famílias Pobres/Bairro Novo da Câmara”, situado

6. SERVIÇO EDUCATIVO DA DIVISÃO DE CULTURA | FÉRIAS DE VERÃO

em Silvalde.

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES

Este ano o serviço educativo organizou a Semana Verde, (Cas-

em colaboração com a ADCE/ CLDS ‘Espinho Vivo’, foram reali-

tro de Ovil e Museu Municipal) e a Semana Azul (Biblioteca Mu-

zadas reuniões com os moradores e entidades para a criação

nicipal e Praias).

de associações de moradores das zonas de habitação social de

95 participantes

Anta e Paramos.

GESTÃO INFORMATIZADA

7. SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA

Foi adquirida a licença de utilização plena da aplicação das

Durante o perido em análise, decorreram os trabalhos de con-

rendas do sistema informático do município. Estão a ser imple-

trolo e limpeza da Estação Arqueológica do Castro de Ovil.

mentadas estratégias de arquivo, gestão e intervenção basea-

Objectivo: Eliminar a excessiva vegetação nas zonas de circu-

das no processo individual do arrendatário.

lação dentro do perímetro da Estação Arqueológica.

HORTA COMUNITÁRIA DE PARAMOS
Deu-se continuidade aos procedimentos para implementação
da horta comunitária no Complexo Habitacional da Quinta de
Paramos.

Assembleia Municipal de Espinho
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INTERVENÇÃO PROXIMIDADE

ção de comportamentos aditivos e estilos de vida saudáveis

Foi dado continuidade ao trabalho de proximidade nas Fregue-

e à elaboração de um relatório com os resultados provisórios.

sias de Paramos e Anta.

Com o objetivo de realizar uma análise SWOT das ‘Atividades
Económicas, População Ativa e Desemprego’, foram contacta-

REDE DE APOIO ALIMENTAR

dos os empresários concelhios a solicitar a colaboração no âm-

Participação na sessão de formação em ‘Higiene e Seguran-

bito do Diagnóstico Social.

ça Alimentar’, promovida pela Área Metropolitana do Porto em

Conclui-se a atualização do Diagnóstico das ‘Atividades Econó-

articulação com a Associação DariAcordar, no âmbito do Movi-

micas, População Ativa e Desemprego’ (capítulo do Desemprego).

mento Zero Desperdício.

Foram criados documentos para a atualização do Observatório
Social da Rede Social de Espinho na área das ‘Atividades Eco-

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO

nómicas, População Ativa e Desemprego’.

Com a integração de novos elementos no Banco Local de Vo-

No âmbito da Rede de Apoio Alimentar Concelhia, foi elaborado

luntariado, foi realizada mais uma ação de formação geral.

um documento com os resultados provisórios do inquérito aplicado às instituições que prestam apoio à população ao nível da

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO

alimentação.

Realizou-se mais um animado Baile de Verão. O Dia Metropoli-

Foi dinamizado o Blogue e Facebook da Rede Social, nomea-

tano dos Avós foi celebrado com a deslocação de 232 avós de

damente, com a divulgação dos projetos, serviços e atividades

Espinho a Gondomar.

pontuais promovidas pelas entidades particpantes.

Diagnóstico do ‘Envelhecimento e Dependência’, foram identi-

43

ficados e aplicados os questionários referentes à população de
Guetim.

REUNIÕES INTERINSTITUCIONAIS
Participação nas reuniões do consórcio No âmbito do Projeto

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

“Multivivências” promovido pela Cerciespinho. Foi assegurada
a participação nas reuniões do Núcleo Local de Inserção de Es-

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias,

pinho.

destacam-se as seguintes atividades:

PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA O
CHVNG/E

ATIVIDADES ORGANIZADAS PELO MUNICIPIO

No período em análise realizaou-se 480 transportes de uten-

PULAR DO CONCELHO DE ESPINHO

tes.

14 a 28 de junho

IF 2014 – V TORNEIO INTER-FREGUESIAS DE FUTEBOL PO-

A pensar nos atletas, dirigentes e público em geral que se-

REDE SOCIAL

manalmente se mobilizam em redor do Campeonato de Fute-

Procedeu-se à atualização do Guia de Recursos do Concelho de

bol Popular do Concelho de Espinho, o Município organizou o

Espinho e ao envio para o Conselho Local de Acão Social (CLAS)

IF2014 com o objetivo do fomento a prática desportiva e ado-

da nova versão.

ção de estilos de vida saudável, O lugar mais alto do pódio foi

Foi realizado um relatório sobre a Educação Especial no conce-

ocupado pela Junta de freguesia de Espinho, no jogo frente à

lho: tratamento das informações obtidas das escolas da rede

Junta de Freguesia de Silvalde.

pública (Agrupamento das Escolas Manuel Laranjeira e Agrupamento das Escolas Manuel Gomes de Almeida) sobre a caracte-

DIA ABERTO COM ATIVIDADES DESPORTIVAS

rização sociodemográfica dos alunos que frequentam a Educa-

14 a 16 de junho

ção Especial, bem como sobre os recursos (humanos, físicos e

No âmbito das comemorações do 41º aniversário da elevação

materiais) existentes e necessários neste domínio.

de Espinho a cidade, o “dia aberto” contou com inúmeras ati-

Procedeu-se ao tratamento dos inquéritos aplicados aos dire-

vidades desportivas realizadas na esplanada, na praia Azul e

tores de turma das escolas concelhias sobre a área da preven-
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Alameda 8. A presença e participação dos cidadãos espinhenses permitiram o sucesso deste dia, repleto de movimento e

ATIVIDADES COM O APOIO DO MUNICÍPIO

de desporto.

PROVA DE PREPARAÇÃO PARA AS FINAIS NACIONAIS DE

O “dia aberto” foi organizado em parceria com várias entidades

2014

desportivas: Associação Académica de Espinho na vertente

7 de junho

de Andebol, Voleibol, Ginástica Acrobática, Ginástica Rítmica,

Uma prova orientada para os escalões de formação (Benjamins,

Trampolins e Hóquei em Campo; Sporting Clube de Espinho nas

Infantis, Iniciados e Cadetes). A competição foi organizada pela

vertentes de Andebol, Voleibol, Polo Aquático; APAM Ténis e

Novasemente Grupo Desportivo.

Artes Marciais; ASDVA Baixinhos; Novasemente Grupo Desportivo Esgrima; Oporto Golf Club; Krav Maga e Palco Fitness.

CAMPEONATO DISTRITAL DE CONJUNTOS DE GINÁSTICA

No dia 16, contou-se ainda com a visualização do jogo de Por-

RITMICA

tugal contra a Alemanha, do Mundial de Futebol, na Alameda 8.

29 de Junho
Organização conjunta da Associação de Ginástica do Centro e

BAILE DE VERÃO IDOSOS DO CONCELHO

da Associação de Ginástica do Norte, conta com a colaboração

6 de julho

da Associação Académica de Espinho.

Em articulação com Divisão de Desporto, a Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde organizou o baile de Verão para os

III AMB VOLLEYBALL CUP

idosos do concelho.

1 a 5 de julho
O AMB Volleyball Cup é um evento desportivo e de formação

FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO

para os atletas praticantes de voleibol e pertencentes aos es-

7 julho a 1 de agosto

calões minis, infantis, iniciados, cadetes, juvenis, juniores/sub 17.

A Divisão de Desporto organizou mais um Campus de Ferias

A edição deste ano contou com a participação de 1450 atletas.

desportivas que decorreram de segunda a sexta, das 9:00h às
17:00h, para crianças dos 6 aos 10 anos.

ESTÁGIO DA FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DE CASTELA E

Os inscritos tiveram a oportunidade de praticar modalidades

LEÃO - ESPANHA

tão variadas como a natação, jogos de praia, desporto adap-

7 a 31 de julho

tado, voleibol, futsal, ténis, viet vo dao, esgrima, fitness, bas-

Decorreu na Nave Polivalente de Espinho, mais um estágio da

quetebol, golfe, badminton, ginástica rítmica, basebol, rugby,

Federação de Basquetebol de Castela e leão. Neste Campus

andebol, etc. Para além destas actividades, os participantes

participaram cerca de 350 atletas, divididos por 3 grupos. Es-

realizaram algumas actividades de índole cultural como são

tes jovens ficaram, alojados na Pousada de Juventude de Espi-

exemplo o teatro e a visita ao Regimento de Engenharia n.º 3

nho, o que lhes permitiu a realização de treinos bi-diários entre

de Espinho.

outras atividades desportivas e culturais.

ESPINHO EM FORMA

CONCERTO DA BANDA MUSICAL SAO TIAGO DE SILVALDE

Média diária de utilizadores: 110

18 de julho

Total de utilizadores | Alunos inscritos no projeto: 220

Realizou-se no Pavilhão Napoleão Guerra, o Concerto da Banda

Utilizadores: População do Concelho de Espinho com mais de

Musical São Tiago Silvalde - “Queen Symphony”, do compositor

55 anos

Tolga Kashif, uma antologia de temas da famosa banda de rock

Actividades Realizadas:

Queen.

3º período do ano lectivo 2013/2014 (22 Abril-30 junho)
Marcha (Balneário marinho/Nave Polivalente)

TORNEIO INTERNACIONAL FEMININO DE FUTEBOL DE

Hidroginástica (Balneário Marinho e Piscina Municipal)

PRAIA

Sessão de esclarecimento no Balneário Marinho “Educação físi-

25 a 27 de julho

ca em idosos com mobilidade reduzida”.

Espinho acolheu o 1.º Torneio Internacional Feminino de Fu-

Ginástica (Piscina Municipal)

tebol de Praia. É uma competição triangular lançada pela FIFA

Assembleia Municipal de Espinho
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44

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Beach Soccer Worldwide. Portugal participou e venceu o tor-

As bancadas do estádio montado na Praia da Baía encheram

neio, diante das seleções da Suíça e da Inglaterra.

nos três dias do Mundialito. A maioria dos adeptos encontrava-se de férias em Espinho.

HIDROBEACH
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24 a 27 de julho

ESTÁGIO DE VERÃO BADMINTON – NOVASEMENETE G.D.

A Av. Maia Brenha foi o local escolhido para instalação uma pis-

10 a 17 de agosto

cina artificial de água doce onde os veraneantes usufruiram

A Novasemente G.D.- Badmínton realizou o seu 1º Estágio In-

gratuitamente de inúmeras atividades que a Câmara Municipal

ternacional de Badmínton, no Pavilhão Napoleão Guerra. Este

de Espinho desenvolve ao longo do ano nas piscinas munici-

estágio contou com a presença de cerca de 40 atletas de todas

pais do Concelho,. Ao longo do fim-de-semana e de acesso li-

as partes do país, entre eles o Campeão Nacional de Absolutos

vre, os banhistas tiveram oportunidade de experimentar dois

Pedro Martins e de alguns atletas de outros países, nomeada-

escorregas gigantes com cerca de 15 de altura, bem como um

mente Espanha. Os treinadores convidados pela NGD - Badmín-

insuflável para os mais pequenos.

ton para a realização deste estágio foram Nuno Santos (Atleta

Esta estrutura permitiu realizar aulas de hidroginástica, hidro-

e Treinador da Associação Académica de Coimbra) e Ângelo

bike, natação, jogos aquáticos lúdicos, exibições de natação

Santos (Treinador da Escola de Badminton D. Maria II/UM) e

sincronizada e de polo aquático.

Pinto Leite da Che Lagoense.

MUNDIALITO DE FUTEBOL DE PRAIA 2014

LOVE, LOVE ESPINHO - GEOCACHING

25 a 27 de julho

14 a 17 de agosto

Em competição na Praia da Baía, em Espinho, estiveram quatro

Espinho recebeu um Mega Evento de geocaching, organizado

equipas: Portugal, Japão, EUA e Hungria.

pela 100 Espinhos. Na gíria do geocaching, um Mega Evento é

A Equipa das Quinas foi a grande vencedora, após o triunfo por

definido não só pelo número de participantes (mínimo de 500)

8-2 sobre o Japão, na final.

mas também por um programa distribuído por vários dias.
Tendo como foco central o pavilhão desportivo da Nave Poliva-

Cobertura mediática

lente de Espinho, houve ainda espaço para desportos radicais,

A 19.ª edição do Mundialito de Futebol de Praia, foi vista por

workshops e música ao vivo.

mais de dois milhões de portugueses.
Os estudos de audiências demonstram que os jogos mais vistos foram EUA-Portugal, transmitido no sábado (26 julho), e a

CAMPEONATO NACIONAL DE FUTEBOL DE PRAIA

final entre Portugal e Japão, transmitida no domingo (27 julho),

28 a 31 de agosto

com uma média de audiências superior a 650 mil espetadores,

Em competição estiveram oito equipas, divididas em dois gru-

correspondentes a 19-20 por cento do share. O primeiro jogo

pos: Sporting, Leixões, Belenenses e Vitória de Setúbal; SC Bra-

de Portugal, com a Hungria, disputado numa sexta-feira (25

ga, ACD O Sótão, GR Amigos da Paz, Nacional da Madeira.

julho), também agarrou perto de 400 mil espetadores.

SC Braga revalidou o título ao vencer o Sporting na final, por

As transmissões das partidas entre os adversários da Equipa

4-2.

das Quinas na RTP Informação também atingiram médias de
300 mil espetadores. A nível mundial, os jogos do Mundialito

Cobertura mediática

de Futebol de Praia chegaram em diferido a 65 países, atin-

Sem transmissão televisiva, o Campeonato Nacional de Fute-

gindo uma audiência acumulada superior a 300 milhões de

bol de Praia teve uma grande repercussão nos media nacionais,

espetadores e projetando o nome da cidade de Espinho e de

sobretudo na imprensa escrita.

Portugal. Entre jogos e reportagens variadas sobre o evento, a

Nos quatro dias da competição, houve oito repórteres fotográ-

RTP gravou seis horas de imagens por dia.

ficos em permanência na Praia da Baía, além de cinco profissio-

Na imprensa escrita nacional, esta competição teve uma cober-

nais de imprensa escrita, entre os quais os três jornais despor-

tura muito interessante, com meia página/uma página diárias

tivos (A BOLA, Record e O JOGO), a agência Lusa, o Correio da

nos desportivos e nos jornais generalistas.

Manhã e o Jornal de Notícias.

Adeptos
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A BOLA TV fez reportagens no terreno, destacando o enqua-

Elaboração da proposta de alteração do Regulamento Munici-

dramento regional do evento e o interesse da cidade de Espi-

pal de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanís-

nho em modalidades ao ar livre, na praia.

ticas do Município de Espinho - RMUETOU

Adeptos
Os jogos do Sporting CP e do SC Braga encheram as bancadas com adeptos oriundos de Lisboa, Minho e grande Porto. Os
pontos de venda em redor do estádio (sobretudo restaurantes)
lucraram com a visita destes adeptos.
Também houve uma forte afluência de público local.

PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL (PDM)
Prosseguem os trabalhos do procedimento de revisão do PDM

OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS

estando a CME aguardar os pareceres da CNREN e da CCDR-N.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

vos estratégicos das áreas de reabilitação urbana (ARU) e das

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias,

operações de reabilitação urbana (OPU).

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU)
Encontram-se em curso a delimitação e a definição dos objeti-
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destacam-se as seguintes atividades:
PLANOS DE PORMENOR
N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 499

Conclusão das propostas do Plano de Pormenor da Orla Litoral

Licenciamento Zero

Sul de Espinho e da proposta do Plano de Pormenor do Aglo-

		Estabelecimento: 43

merado da Praia de Paramos. Avaliação dos Planos de Porme-

		Horário: 48

nor em curso e da execução dos publicados.

		

Ocupação da via pública: 41

Licenciamento Publicidade: 13

PROJETOS/AÇÕES INTER-DIVISÕES

Elevadores: 170

Conclusão do Relatório com atualização dos resultados da

Expediente diverso (Exposições e reclamações): 184

Campanha “50 Espaços Verdes em perigo e a preservar na
AMP” relativos aos espaços verdes do Município, solicitado

PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 72
N.o de requerimentos em processos licenciamento: 198

pela Associação Campo Aberto (Associação de Defesa do Ambiente) (DPE/DSBA/DC); Participação no Projeto de Execução ”
Hortas – Complexo Habitacional da Quinta de Paramos (DPE/

PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 104

DASIS/DOM); Georreferenciação no S.I.G. e elaboração de base
de dados de ações levados a cabo relativas a operações urba-

N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO GSP/GSE/

nísticas – no âmbito da Comissão Multidisciplinar da Suspensão

Email): 610

Parcial do PGUE (DPE/DOPL); Análise e informação de proces-

N.o em processo licenciamento: 304

sos de operações urbanísticas (DPE/DOPL); Disponibilização de

N.o em procedimento genérico: 306

elementos digitais solicitados pelo AME (DPE/AME).

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 16

REGULAMENTOS
Participação e elaboração dos zonamentos geográficos e da

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 38

tabela de taxas, relativa há aquisição de Cartografia e Ortofotomapas do Município do Regulamento Municipal de Urbaniza-

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS COM REGISTO AOS MUNÍCIPES:71

ção e de Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas (RMUETOU); Elaboração do Regulamento de Cedência de Cartografia
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Digital de Município de Espinho

Pretende-se com esta visita premiar o trabalho e empenho dos
alunos no término de um ciclo escolar, além do cariz educacio-

SOLICITAÇÕES DE ENTIDADES EXTERNAS

nal, cultural e social que reveste esta iniciativa.

Disponibilização, análise e informação da Avaliação de Impac-

Por outro lado, o Jardim Zoológico de Lisboa é o único em Portu-

te Ambiental (AIA) objeto de consulta pública do Projeto de

gal que presta este tipo de serviço pretendido pelo município.

Requalificação e Valorização do Sítio da Barrinha de Esmoriz;

Assim, participaram nesta viagem de finalistas 312 alunos, 18

Encontram-se em curso os trabalhos de georreferenciação e

professores, 28 funcionários da DEJ e 17 convidados entre os

análise dos terrenos do Prédio Militar 003/Espinho do Ministé-

quais o executivo do município, direção dos dois agrupamentos

rio da Defesa Nacional; Em avaliação a proposta da REFER para

escolares, representantes das Juntas de Freguesia do Conce-

a “ Supressão de passagens de nível no concelho de Espinho”.

lho, Federação Concelhia das Associações de Pais de Espinho e
enfermeiras da Delegação da Cruz Vermelha de Espinho.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
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Compilação e atualização de informação relativa aos “Ins-

UNIVERSIDADE JÚNIOR

trumentos de Gestão Territorial”, “Mobilidade Acessível”,

30 junho a 25 julho 2014

“Toponímia”, “Ortofotomapas” e “Procedimentos em curso”

A Universidade Júnior (U.Jr.) é um programa de cursos de verão

com o propósito de disponibilização no site do Município

da Universidade do Porto dirigido aos estudantes do ensino

(http://portal.cm-espinho.pt/pt/servicos-online/urbanismo/

básico (2.º e 3.º ciclos) e do ensino secundário (exceto o 12.º

planeamento-estrategico/) Encontram-se em elaboração in-

ano).

formação

(administração/educação/

Os objetivos principais deste programa são o desenvolvimento

saúde),ambiente(contentores/ecopontos/papeleiras/cantões

do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiariza-

de varredura),mobiliário urbano – publicidade; localização de

ção com o ambiente universitário e a contribuição para a esco-

Restaurantes. Monitorização, apoio técnico e validação do tra-

lha de um percurso vocacional.

balho realizado interdivisões; Atualização e monotorização do

O Município de Espinho, consciente da importância das politi-

Blog do SIG.

cas de educação e juventude, associou-se ao programa apoian-

sobre

equipamentos

do os participantes residentes e/ou estudantes no concelho de
OUTROS TRABALHOS / AÇÕES

Espinho. Este apoio concretiza-se de duas formas:

Encontram-se em curso os trabalhos de certificação dos ser-

• Atribuição de bolsas a jovens residentes no conce-

viços de acordo com a norma da qualidade ISO 9001:2008;

lho e que sejam estudantes provenientes de famílias economi-

Atendimento e apoio a empresários e investidores; Georrefe-

camente mais desfavorecidas (Escolas E.B2/3 e Secundárias);

renciação e elaboração de base de dados da informação cadas-

• Disponibilização de transporte aos alunos residen-

tral, patrimonial e dos projetos de execução de infraestruturas

tes e/ou estudantes no concelho, inscritos no programa.

viárias previstos em instrumento de planeamento em vigor.

Ao proporcionar este tipo de apoio, pretende-se promover condições para que os estudantes, detentores de um percurso escolar de inegável mérito e residentes no concelho, possam par-

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ticipar no programa contornando, desta forma, as dificuldades
económicas demonstradas pelo seu agregado familiar.
Participaram, no programa Universidade Júnior 2014, 108 estudantes, tendo sido atribuídas bolsas a 24.
Nesta edição, o Município de Espinho, na atribuição de bolsas,
despendeu um valor de €1.800.

PASSEIO AO JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA
06/06/2014

ENCONTRO NACIONAL DE ATIVIDADES DE ENRIQUECIMEN-

A visita de estudo para os alunos finalistas do 4.º ano do 1.º

TO CURRICULAR

ciclo do ensino básico ao Jardim Zoológico de Lisboa é uma ati-

08/07/2014

vidade de referência deste município desde há vários anos.

O Município de Espinho e a entidade PES – Projeto Enriquecer
Sentidos, organizaram em Espinho, um Encontro Nacional de
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Atividades de Enriquecimento Curricular.

Alunos inscritos nas AEC: 594

Este encontro teve como objetivo a criação de um espaço de

Refeições Servidas: 772

partilha de ideias e projetos, debate dos problemas e desafios

Alunos inscritos na CAF- Manhã: 137

e, no fim do processo, a concretização de um documento, uma

Alunos inscritos na CAF- Tarde: 186

orientação que possa partilhar-se com autarquias, agrupamen-

Alunos inscritos na AAAF/CAF- Verão: 154

tos e escolas, professores e encarregados de educação, mi-

Alunos com Transporte Escolar: 48

nistério e entidades responsáveis pelas AEC, que sofreram no
último ano alterações profundas.
O Fórum de Arte e Cultura de Espinho foi o local escolhido, estiveram presentes professores, representantes de autarquias
e encarregados de educação, num total de 110 participantes.
OFERTA DOS MANUAIS ESCOLARES AOS ALUNOS DO
1º CICLO
A Câmara Municipal de Espinho aprovou a realização de um
Programa de Oferta de Manuais Escolares aos alunos das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Espinho.
Para implementar este projeto, foram escolhidos parceiros comerciais do concelho, num espirito construtivo de incentivo ao
comércio local e como forma de prestar o devido reconhecimento aos agentes livreiros desta cidade.
O Município de Espinho entrega a todos os pais/encarregados
de educação, uma certidão com indicação do nome do aluno,
estabelecimento de ensino (e respetivo agrupamento), listagem dos manuais escolares e os estabelecimentos comerciais
que aderiram ao programa.
Os alunos pertencentes a famílias integradas no 1º escalão de
abono de família e os alunos com necessidades educativas especiais recebem, também, os cadernos de exercícios.
ANO ESCOLAR 2013/2014
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2013/2014 diariamente
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré Escolar: 294
Alunos Matriculados 1º Ciclo: 687
Alunos inscritos nas AEC: 532
Refeições Servidas: 722
Alunos inscritos na CAF- Manhã: 89
Alunos inscritos na CAF- Tarde: 143
Alunos inscritos na AAAF/CAF- Verão: 129
Alunos com Transporte Escolar: 107
AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré Escolar: 353
Alunos Matriculados 1º Ciclo: 646
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
PRESENÇAS
- Presença no 21º Aniversário de Elevação de Anta a Vila.
- Presença na Viagem de Finalistas do Ensino Básico, ao Jar-
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dim Zoológico de Lisboa.
- Presença no Final da Taça Cidade de Espinho, no Campo de
Cassufas.
- Presença na Caminhada de Solidariedade - Casa do Porto.
- Presença no Jantar de Associados da Associação Comercial
Porto, que decorreu no Palácio da Bolsa.
- Presença nas Comemorações do 41º Dia de Cidade.
- Presença na Conferência de Imprensa – FIME, na Academia
de Música de Espinho.
- Presença no Almoço Regimento Engenharia, que decorreu no
Oporto Golf Club.
- Presença no Encontro de Urbanismo, que decorreu em Esmoriz.
- Presença nas Marchas Populares do São João do rio Largo.
- Presença na Entrega de prémios - Surf Destination.
- Presença no Desfile das Rusgas de São Pedro.
- Presença na Recepção Oficial - Surf Destination.
- Presença no Programa “ Aqui Portugal “, nas Festas de São
Pedro.
- Presença na entrega dos prémios do Torneio Inter-Freguesias, no Campo do Seara.
- Presença no 40º Festival Internacional de Música EspinhoFlamenco, no Parque João de Deus.
- Presença na Missa Solene em Honra S. Pedro, na Capela de
São Pedro.
- Presença na Majestosa Procissão em Honra de S. Pedro.
- Presença na Festa Final Ano no Centro Social Paramos.
- Presença na Procissão nas Festas de S. Vicente na Idanha.

- Presença no Concerto Banda 2º Estágio Nacional Orquestra
de Silvalde, em Cassufas.
- Presença na Missa 77º Aniversário da Santa Casa da Misericórdia
de Espinho.
- Presença na Abertura Oficial do Festival Oito20&4.
- Presença no Concerto de Música do FIME que decorreu no
Largo da Câmara Municipal.
- Presença no Festival Oito20&4.
- Presença no Mundialito de Futebol de Praia.
- Presença 10 Aniversário da Quinta da Devesa, em Oliveira
de Azeméis.
- Presença no Festival Oito20&4 - Concerto Real Orquestra da
Malha Ortogonal de Espinho.
- Presença no Mundialito Futebol de Praia – Entrega de Prémios.
- Presença no Dia Metropolitano dos Avós organizado pela
AMP, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

REPRESENTAÇÕES
- Representação na inauguração que decorreu na Biblioteca
municipal de Espinho.
- Representação no Evento Comemorativo do 38º Aniversário
da Cooperativa Nascente, no Auditório da Junta de Espinho.
- Representação na recriação histórica “ Mitos e Ritos na Idade
Média, na Escola Gomes da Almeida.
- Representação no Dia Nacional do Pescador, em Matosinhos.
- Representação na 21ª Edição Espinho Clássico.
- Representação na Apresentação do Livro “Apoio das Ninfas”
de Daniel Guerra na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Representação em “Poesia em Folhas de Chá”, no Restaurante Terra Viva.
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- Representação na Inauguração XXVII Feira Nacional de Ar-

Sénior, no Hotel Praia Golfe.

tesanato.

- Representação na Festa Final de ano do Jardim de Infância

- Representação na Cerimónia Nacional da Bandeira Azul, na

Espinho 2.

Póvoa do Varzim.

- Representação na Entrega de prémios - Espinho Surf Desti-

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

nation - Pro Junior Europeu de Surf.

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

- Representação na Festa Final da Escola Ballet Isabel Louren-

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

ço, no Centro Multimeios de Espinho.

na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação na Exposição Pintura “Contemplações pelo

- Representação na Abertura da VIII Feira das Profissões, no

Caminho” de Adelaide Oliveira.

Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no Sarau de Ginástica da Associação Acadé-

- Representação na Inauguração de Equipamento Desportivo

mica de Espinho, no Pavilhão Arquitecto Jerónimo Reis.

– Recreio escolar – na escola Espinho2.

- Representação no 40º Festival Internacional de Música Espi-

- Representação na Festa de Final de Ano do Agrupamento

nho, na Capela de Sra. Da Ajuda.

Manuel Laranjeira, que decorreu na Nave Polivalente.

- Representação no X Congresso do STAAE “Valorização dos

- Representação na Exposição de Arte XVI Contemporâneos,

Recursos Humanos”, que decorreu em Felgueiras.

no FACE.

- Representação no Concerto Coral – Coro Amigos da Música,

- Representação no 39 º Aniversário do Grupo Desportivo da

que decorreu no Centro Multimeios de Espinho.

Idanha, no Campo da Idanha.

- Representação na entrega de prémios da Associação de Fu-

- Representação no Festival de Folclore de Paramos.

tebol Popular.

- Representação no Jantar Encerramento da Época promovido

- Representação no 6º Aniversário dos Veteranos Cruzeiro de

pela Federação de Futebol Popular do Norte, em Lousada.

Silvalde.

- Representação no Torneio Cidade de Espinho – Clube dos

- Representação na Sessão solene no Festival Internacional

Caçadores.

de Folclore de Silvalde.

- Representação no 2º aniversário Loja Interativa do Aeropor-

- Representação nas Atividades Comemorativas dos 120 anos

to Francisco Sá Carneiro.

da Feira Espinho.

- Representação na Cerimónia Entrega de Prémios Olimpíadas

- Representação na Missa Solene do 57º Aniversário da Banda

de Francês, que decorreu na Escola Manuel Laranjeira.

de Música S. Tiago de Silvalde.

- Representação na Festa Final de Ano - Espinho3.

- Representação no 57º Aniversário da Banda de Música S.

- Representação na Festa Final de Ano – Guetim.

Tiago de Silvalde – Encontro de Coros, no Salão Paroquial de

- Representação na Inauguração da Festa do Livro inserida

Silvalde.

nas Comemorações 41º Dia da Cidade.

- Representação no 34º Aniversário do Centro Social de Pa-

- Representação no XXIV Festival de Natação S.C.E, na Piscina

ramos.

Municipal de Espinho.

- Representação nas Comemorações dos 120 anos da Feira

- Representação na apresentação de filme do Cinanima “When

de Espinho.

the Wind Blows”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na Cerimónia de Abertura do Geocachers e

- Representação no Teatro “A doença do Tótó”, no Auditório da

na Caminhada.

Junta de Freguesia de Espinho.

- Representação no 42º Aniversário Grupo Desportivo dos Ou-

- Representação no 3º Aniversário da banda “The Acoustic

teiros.

Foundation”, que decorreu no Casino Solverde, em Espinho.

- Representação na “Apresentação Oficial do plantel Sénior do

- Representação na Apresentação do Logotipo do Centenário

S.C.E de Futebol época 2014/2015 - X Taça Comendador Ma-

do SCE, no FACE.

nuel Oliveira Violas”.

- Representação no evento “Música e Poesia de José Alberto
Sá”, em Esmojães.
- Representação nas Marchas Populares S. João de Paramos.
- Representação na de Entrega Prémios Resistência BTT, em
Silvalde.
- Representação na Cerimónia de Promoção a Bombeiros de 2ª.
- Representação no Jantar de Final de Ano da Universidade
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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
51

Procº nº 93/04.1TA
Acção Ordinária
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
Após a conclusão da audiência de julgamento, e a junção de
documentos requisitados pela juiza, foram apresentadas as
alegações escritas, com conclusões de facto e de direito.
O processo encontra-se a aguardar 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 está a aguardar decisão final.
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
Foram deduzidas pelo Municipio dois articulados supervenientes, tendo o primeiro sido rejeitado, mas o segundo, recente, foi admitido.
Determinadas as matérias de facto a indagar, teve início a audiência de julgamento. A continuação está marcada para 19
de novembro, e entretanto o Município tem prazo para apresentação de prova complementar, testemunhal e documental.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Assembleia Municipal de Espinho
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Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto administrativo
Autor: Papel Principal Imobiliária, S.A..
Réu: Município de Espinho
Processo findo, aguardandodecisão sobre 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).
Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
O Município de Espinho indicou meios de prova.. 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;
Notificação aos mandatários para remeterem aos autos os
suportes informátiocs dos articulados apresentados que
ainda não tenham remetido.
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 interpôs recurso. 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;
Finda a produção da prova com a inspecção judicial ao local.
Aguarda prolação da sentença.
Processo n.º 220/13.8BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma ordinária
Autor: Nova Variante – Comercialização de livros, Unipessoal,
Lda.
Réu: Município de Espinho
O Réu e a Autora apresentaram requerimento conjunto de
extinção da instância por inutilidade superveniente da lide
(dado encontrar-se paga a totalidade da quantia peticionada
nos autos). 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.
Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum
Autor: Celso Edgar da Silva
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado do despacho que designa a data da
realização da audiência prévia (05 de Dezembro de 2014).

cia a arguida para ser submetida a julgamento, em processo
comum e perante Tribunal Singular.
Processo de inquérito n.º 210/09.5TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho
Aguarda agendamento de diligências.
Processo de inquérito n.º … (a aguardar indicação)
Serviços do Ministério Público de Espinho
O Município apresentou queixa-crime. Aguarda ulterior tramitação processual.
Processo de Inquérito n.º 250/14.2TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho
O Município foi notificado do arquivamento do processo.
Processo n.º 812/12.2TBESP;
Acção de Processo Ordinário;
Autor: Município de Espinho;
Réu: Fernanda da Rocha Lima de Morais;
O Município foi notificado da sentença que julgou a ação procedente. Aguarda a remessa à conta.
Processo n.º 344/14.4TBESP;
Autor: Banco Espírito Santo, S.A.
Réu: Município de Espinho
O Município apresentou a sua contestação. 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 juntou aos autos a documentação requerida 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.
Remessa dos autos ao Tribunal Central Administrativo Norte.
Notificação para disponibilização das contra-alegações de
recurso. Aguarda ulterior tramitação processual.

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.

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Os autos foram remetidos para o Tribunal Administrativo e
Fiscal de Aveiro. Aguarda ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE ESPINHO

PROCEDIMENTOS DE INJUNÇÃO

Inquérito n.º 487/10.3TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Os autos foram remetidos para o Tribunal Administrativo e
Fiscal de Aveiro. Aguarda ulterior tramitação processual.

O Município foi notificado da decisão instrutória a qual, por
considerar que foram recolhidos indícios suficientes, pronunAssembleia Municipal de Espinho
Sessão N.4 de setembro de 2014
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SESSÃO N.º 4
SETEMBRO 2014

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE JUNHO A
31 DE AGOSTO DE 2014

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

InformaçãoPresidente

