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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

Caras e caros vogais,

03
Estamos a fechar um ano de trabalho autárquico, marcado

mente a reparação das coberturas dos edifícios reclamadas há

pela continuidade do rigor na gestão financeira do município,

muitos anos pelos moradores. Esta obra vem no seguimento

criando condições para desenvolver e aprofundar políticas de

do Plano de Regularização de Rendas em atraso nos bairros

desenvolvimento e investimento no futuro.

sociais.
O plano criado e desenvolvido pela Divisão Social permitiu

Neste último trimestre foram inaugurados e entraram em fun-

diminuir o número de casos de incumprimento e reduziu dras-

cionamento os novos centros escolares de Anta e de Paramos,

ticamente o número de novos casos. Dos 150 casos de arren-

dois empreendimentos a que se vai juntar o de Silvalde e que

datários com dívidas em atraso, apenas restam três situações

constituíram uma aposta e uma prioridade deste executivo.

por resolver. O encaixe destas verbas vai permitir faseadamente ao município encetar as obras de requalificação mais

É uma obra para as gerações espinhenses do futuro com ex-

urgentes nos edifícios de habitação social.

celentes condições de ensino e de conforto para concretizar a
ideia de Escola a Tempo Inteiro no Pré-Escolar e Ensino Básico.

O último trimestre do ano também ficou marcado por um con-

A excelência dos equipamentos, das condições que proporcio-

junto de eventos dos quais se destacam a festa anual de Nos-

nam a toda a comunidade escolar foi reconhecida pelo Minis-

sa Senhora da Ajuda que atraiu largos milhares de visitantes

tro da Educação e Ciência no ato inaugural dos dois Centros

à cidade de Espinho. Uma festa realizada com recursos escas-

Escolares de Anta e Paramos.

sos, mas que teve como pontos altos a realização do tapete
de flores com reportagens televisivas, a tradicional procissão

Noutro âmbito, o parecer positivo dado ao Plano da Reserva

com a presença do bispo da diocese, animação noturna e o

Ecológica proposto pela Câmara Municipal constitui um im-

espetáculo de fogo de artifício.

portante e decisivo passo para a conclusão do Plano Diretor
A Gala do Desporto realizou-se pelo segundo ano consecutivo

Municipal.

na Nave Polivalente e prestou tributo a dezenas de figuras e
Recentemente teve inicio a primeira fase de requalificação

de desportistas espinhenses pelos feitos desportivos alcan-

do Complexo Habitacional da Quinta de Paramos, designada-

çados.
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Outro evento de grande impacto mediático e de grande in-

restauração e no comércio local.

teresse na promoção de Espinho foi a sessão de apresentação de resultados do Europeu Junior de Surf. Um evento no

Comércio local que atravessa o período de maior animação

Multimeios que mostrou o retorno e o impacto económico do

ao longo do ano com a iniciativa levada a cabo pela autarquia

evento na economia local. Teve a presença do Secretário de

com o apoio e colaboração da Associação Empresarial Viver

Estado do Desporto e da Juventude que avaliou e valorizou de

Espinho.

forma positiva o evento, de tal modo que convidou o Município

O programa inclui as mais diversas iniciativas de rua para dar

a expor a coleção de fotografias a “Onda do Norte” no Museu

vida e negócio aos agentes económicos locais. A inovadora ini-

Nacional do Desporto em Lisboa. A exposição subordinada ao

ciativa “Moda na Rua” atraiu milhares de pessoas às principais

tema “Espinho Surf Destination” foi inaugurada no início de

ruas comerciais da cidade.

Dezembro pelo Secretário de Estado do Desporto, Dr. Emidio
Guerreiro. Vai estar patente naquele local até finais do mês

Um esforço que vale a pena reinventar todos os anos para di-

de Fevereiro e constitui um excelente veículo de promoção de

namizar o comércio local e dinamizar a cidade, como destino

Espinho e das potencialidades turísticas da cidade.

de compras e de negócios.

A Convenção Internacional de Fitness realizada em Novem-

Votos de Feliz Natal e de um ano Novo Prospero para todos.

bro na Nave Polivalente atraiu milhares de pessoas ligadas
ao mundo do desporto e da cultura física. A cidade teve um

Pinto Moreira

fim-de-semana de animado invulgar movimento nas áreas da

Presidente da Câmara
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Baile de idosos de São Martinho

População sénior do Concelho em Festa
na Nave
Cerca de 400 idosos do concelho participaram no
baile e magusto organizado pela Câmara Municipal
de Espinho.
Foi uma tarde de convívio entre pessoas da mesma
geração que contou com a presença do Presidente
da Autarquia, Dr. Pinto Moreira e com a Vereadora da
Ação Social, Drª Leonor Fonseca.
O autarca fez questão de levar o pai a este evento
que se realiza anualmente e que ajuda a população
mais idosa do concelho a rever e a reviver amigos
e tempos da juventude passados em comum.
Pinto Moreira e Leonor Fonseca também
deram o pezinho de dança do costume e garantiram a realização do baile de Natal ainda
sem data marcada, para o próximo mês de
Dezembro.
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Dia Mundial do Turismo

Assinalado com animação de rua e atividades no Fórum de Arte e Cultura - FACE
Espinho comemorou o Dia Mundial do Turismo no
passado dia 27 de setembro. Este evento pretendeu demonstrar a importância do Turismo, o seu
valor cultural, económico, político e social para o
Municipio de Espinho. Sendo um setor que regista
elevados índices de crescimento, o Turismo não
só apresenta benefícios económicos, como assume importância vital na promoção da cultura,
língua e costumes de um país, povo ou população.
Ao celebrar esta data, o Município de Espinho
pretendeu promover e valorizar os seus produtos
estratégicos de desenvolvimento turístico, passando também pela promoção dos equipamentos
concelhios.
Não esquecendo o Turismo Balnear, realizou-se no Fórum de Arte e Cultura de Espinho - FACE, um
Desfile de Fatos de Banho do início do século, acompanhado de Exposição e Música da Época.
Seguiu-se de seguida uma Degustação de Produtos Gourmet, com a participação de lojas do comércio local, Casa Alves Ribeiro, Perles de Chocolat e Vinte Intensus.
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MANZ distingue Câmara Municipal

Convenção Internacional de Fitness de Espinho recebeu
6000 participantes
A Convenção Internacional de Fitness Manz, regressou a Espinho onze anos depois e atribuiu na sua gala o prémio de mérito à Câmara
Municipal, galardão que distinguiu a dedicação e competência de todos envolvidos.
Pelas instalações da Nave Polivalente, Piscina Municipal de Espinho, Fórum de Arte e Cultura-FACE e Escola Sec. Dr. Manuel Gomes de
Almeida, passaram cerca de 6000 participantes envolvidos nas diversas atividade que o evento oferece.
Foram dois dias de muito Fitness, energia, música, convívio e boa disposição.

Espinho de portas abertas para a Guiné-Bissau
Comitiva de Empresários Guineenses em Espinho

Pinto Moreira recebeu no passado dia 1 de dezembro, na Câmara Municipal
de Espinho representantes das autoridades e empresários guineenses, bem
como empresários do concelho de Espinho, para um encontro que pretendeu
estabelecer contactos comerciais, no sentido do investimento e promoção de
Espinho na África Ocidental.
Pinto Moreira salientou a importância de promover a diplomacia económica
para captar investimento e promover Espinho além-fronteiras.
O presidente da Câmara Municipal de Espinho vai ceder um espaço no FACE-Fórum de Arte e Cultura de Espinho para instalação do consulado da Guiné- Bissau no Norte. A cedência será em
regime de comodato e será formalizada em
Janeiro de 2015, aquando a visita do Presidente da República da Guiné-Bissau, José
Mário Vaz, a Espinho.
O conselheiro do Presidente diz que a
Guiné-Bissau encontrou o rumo, que é um
país amigo de Portugal e fala a mesma
língua. Deixou a garantia aos empresários
de Espinho que é seguro o investimento
naquele país africano, placa giratória de
uma imensa comunidade de consumidores
e afirmou “Façam da Guiné-Bissau a porta
de entrada para a África Ocidental”.
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATAS
REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
07

ATA N. 18/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE .
Aos dois dias do mês de setembro 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, a Câmara deliberou, por unanimidade, excluir o ponto 7 – Pedido de prorrogação de prazo de
empreitada: “Conceção e construção referente à empreitada de
Valorização do Litoral” e o ponto 8 – Pedido de prorrogação de
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prazo de empreitada: “Conceção e construção referente à empreitada de Valorização da Marginal Sul de Espinho e construção da Praça do Mar”, e agendá-los para uma próxima reunião.
Deliberação nº 260/2014
Aprovação das atas n.ºs 16/2014 e 17/2014
Em virtude das atas n.ºs 16/2014 e 17/2014 das reuniões
ordinárias da Câmara Municipal de 23 e 29 de julho, 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 261/2014
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição dos Serviços do
Conjunto A Naifa no âmbito da Animação de Verão

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Presente a informação n.º 6749/2014 da Divisão de Gestão

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

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

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

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-

ata, bem como os documentos na mesma referido (em arquivo).

var o parecer prévio vinculativo para a aquisição de dormidas

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

no âmbito do Apoio às Coletividades, aos formadores que irão

nimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de

participar no evento Espimodel, no valor de 192,00€ (cento e

12 de setembro, ratificar o despacho do Presidente da Câmara

noventa e dois euros) com o Iva à taxa legal em vigor já incluí-

datado de 08/08/2014 que aprovou o parecer prévio vinculati-

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

vo para a aquisição de serviços de um espetáculo de “A Naifa”

de 31 de dezembro (LOE 2014) à Movijovem.

no âmbito da Animação de Verão, por ajuste direto à empresa Diferentes Ritmos – Produtores Associados de Espectácu-

Deliberação nº 265/2014

los e Eventos LDA, com o NIF 508038197, pelo valor base de

Pedido de Parecer Prévio de Aquisição de Dormidas no

4.100,00 € (quatro mil e cem euros) acrescidos de Iva à taxa

âmbito da Animação de Verão

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

Presente a informação n.º 6827/2014 do Gabinete de Apoio às

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

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

Deliberação nº 262/2014

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

Pedido de Parecer Prévio de Aquisição de Serviços da

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho

o parecer prévio vinculativo para a aquisição de dormidas no

(ADCE) no âmbito da Animação de Verão

âmbito do Apoio às Coletividades no valor de 1.572,00€ (mil

Presente a informação n.º 6851/2014 do Gabinete de Apoio às

quinhentos e setenta e dois euros) com o Iva à taxa legal em

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

vigor já incluído e nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei

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

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

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

Deliberação nº 266/2014

o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços, no

Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de

âmbito da Animação de Verão, no valor de 3.322,00€ (três mil

Seguros

trezentos e vinte e dois euros) com o Iva à taxa legal em vigor

Presente a informação n.º 6437/2014 da Divisão de Gestão

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

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

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

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

Deliberação nº 263/2014

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

Pedido de parecer prévio “Aluguer de viaturas de apoio

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

aos serviços”

de serviços de Seguros, por ajuste direto empresa SOLUCAO-

Presente a informação n.º 6842/2014 da Divisão de Serviços

-CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, S.A., pelo valor

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

base de 68,62€, nos termos do previsto no artigo 73.º da Lei

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

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

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

Deliberação nº 267/2014

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

Pedido de Parecer Prévio - Manutenção dos Sistemas de

ços de “aluguer de viaturas de apoio aos serviços”, por ajuste

Segurança - Edifícios Municipais – 2014

direto à empresa Finlog, Gestão de Frotas, pelo valor base de

Presente a informação n.º 6768/2014 da Divisão de Obras

68.369,76 € (sessenta e oito mil trezentos e sessenta e nove

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

euros e setenta e seis euros) acrescidos de Iva à tava legal em

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

vigor.

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

Deliberação nº 264/2014

var o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços

Pedido de Parecer Prévio de Aquisição de dormidas no

de “MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EDIFÍCIOS

âmbito de Apoio às Coletividades – Evento Espimodel

MUNICIPAIS - 2014”, por ajuste direto à empresa SEGURVOU-

Presente a informação n.º 6816/2014 do Gabinete de Apoio às

GA, Lda., pelo valor de 4.866,32 € (quatro mil oitocentos e ses-

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

senta e seis euros e trinta e dois cêntimos), acrescido de Iva

Assembleia Municipal de Espinho
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à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 73.º

para a transferência das competências nas quatro (4) juntas

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

de freguesia. Este é talvez o principal motivo para todo este

Orçamento de Estado).

processo estar totalmente falseado e apenas no seu início. A
lei entrou em vigor a 30 de Setembro de 2013 e quase um ano

09

Deliberação nº 268/2014

depois, a Câmara Municipal de Espinho apenas impôs a nego-

Acordos de Execução de Delegação de Competências para

ciação apenas em uma (1) competência, num universo de ca-

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

torze (14) competências que são legitimamente das juntas de

e nos termos do artigo 133.º da Lei nº 75/2013 de 12 de

freguesia, a não ser que estas não as pretendam. A Câmara Mu-

Setembro

nicipal de Espinho não considera que as juntas de freguesia de-

Presente a informação n.º 6878/2014 da Divisão de Gestão

veriam ter direito às competências pretendidas. Não considera

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

que a discussão estaria em torno dos meios a passar da Câma-

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

ra Municipal para as Juntas de Freguesia, independentemente

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

destas terem ou não os meios adequados para executarem as

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

competências que se consideram delegadas por Lei. A Câmara

maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS, submeter

Municipal de Espinho quer-se situar ao nível do maior órgão

para efeitos de autorização da Assembleia Municipal de Espi-

de proximidade do espectro político português e não consegue

nho os Acordos de Execução de Delegação de Competências

elevar o seu patamar político e subir na hierarquia. A Câmara

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 132.º e do artigo

Municipal deve pôr ao dispor das juntas de freguesia os meios

133.º da Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, em cumprimento

adequados para realizarem as competências pretendidas, sem

do disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º e em confor-

prejuízo do erário público, após acordarem a forma em sede de

midade com a alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei.

negociação, o que não foi feito e não fazendo cumprir a Lei. O

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de

quadro seguinte reflete as pretensões de cada junta de fre-

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra os

guesia de receberem as competências que a Lei lhes faculta

acordos de execução de Delegação de Competências para efei-

e que se consideram delegadas nas juntas de freguesia, não

tos do disposto no artigo 132.º e nos termos do artigo 133.º

tendo a Câmara Municipal de Espinho negociado a sua totalida-

da Lei 75/2013 de 12 de Setembro por considerarem que o

de, mas apenas a que diz respeito à alínea b) do n.º1 do artigo

município não respeita o constante na mesma, nem as funda-

132.º da Lei 75/2013, “Assegurar a limpeza das vias e espaços

das ambições de cada freguesia do município relativamente

públicos, sarjetas e sumidouros”. Assinalados com o X, as com-

às competências a receber. Achamos que todo este processo

petências que as Juntas de Freguesia do Concelho de Espinho

de passagem de competências, outrora do município, nas fre-

pretendem receber da Câmara Municipal de Espinho, tal como a

guesias sofre de resistências preconcebidas pelo município,

Lei 75/2013 lhes faculta.

falta de cumprimento da Lei e não teve em conta, o facto das
quatro (4) juntas de freguesia do concelho estarem disponíveis

Competências Artigo 132.º

para receberem diversas competências que a Lei lhes faculta

após a instalação dos órgãos autárquicos, ou seja meados de
Abril. Ora, as negociações iniciaram-se no início de Maio, de
facto após o prazo estipulado pela Lei para terminarem as negociações dos meios a disponibilizar pela Câmara Municipal de
Espinho às quatro Juntas de Freguesia de Espinho. A Câmara
Municipal de Espinho não negociou os meios a disponibilizar
por via das competências se considerarem delegadas nas juntas de freguesia. Deveriam passar por via da negociação, os
meios a disponibilizar às juntas de freguesia, sem pôr em causa
a despesa com as competências. Em vez de adotar este procedimento, discute as competências que pretende passar para o
órgão de mais proximidade no contexto político português, o
que é inaceitável e manifestamente ilegal. A Câmara Municipal
de Espinho apenas rejeita ficar sem as receitas que algumas
das competências que a Lei considera delegadas nas juntas
de freguesia e por isso resiste, evitando negociar os meios

Espinho

Paramos

Silvalde

N.º 1

e que as dá como delegadas nas juntas de freguesia. O prazo
previsto para o término das negociações estaria nos 6 meses

Anta e
Guetim

a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;

x

x

b) Assegurar a limpeza das
vias e espaços públicos,
sarjetas e sumidouros;

x

x

x

c) Manter, reparar e substituir
o mobiliário urbano instalado
no espaço público, com exceção daquele que seja objeto
de concessão;

x

x

x

d) Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e
mercados;

x

e) Assegurar a realização de
pequenas reparações nos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo
do ensino básico;

x

f) Promover a manutenção
dos espaços envolventes dos
estabelecimentos referidos
na alínea anterior.

x
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e muito menos de seriedade. A mudança de posição do Partido

N.º 2
a) Utilização e ocupação da
via pública;

x

x

x

b) Afixação de publicidade de
natureza comercial;

x

x

x

c) Atividade de exploração de
máquinas de diversão;

x

x

d) Recintos improvisados;

x

x

x

x

e) Realização de espetáculos
desportivos e divertimentos
na via pública, jardins e outros
lugares públicos ao ar livre,

x

Socialista que havia votado favoravelmente a proposta de delegação de competências não se compreende. Por muitas justix

ficações que queiram dar, não passam de desculpas e tentativas de ocultar o interesse partidário subjacente. Lamentamos
que o PS esteja a instrumentalizar o seu presidente de junta de
freguesia socialista, fazendo com que este tenha renunciado
ao acordo que havia efetuado com a câmara. A população não
pode ser prejudicada por tal comportamento irresponsável, que
além de ser nefasto para a vida das pessoas nessa freguesia,
também afeta as outras freguesias do concelho.”

f) Atividade de guarda noturno;

x

g) Realização de acampamentos ocasionais;

x

h) Realização de fogueiras e
queimadas.

x

Deliberação nº 269/2014
Contrato de Prestação de Serviços - Centro Escolar de
x

Anta - Projeto de Arquitetura / Pedido de cessão de posição contratual

Por último, não podemos deixar de manifestar o quão sur-

Presente a informação n.º 6879/2014 da Divisão de Gestão

preendidos ficamos pelo facto de a Assembleia Municipal de

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

Espinho ter devolvido o processo dos acordos de execução à

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

Câmara Municipal, por esta não ter cumprido os princípios da

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

não discriminação e igualdade com as juntas de freguesia e

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, nos termos

algumas destas o terem manifestado no debate efetuado na

do parecer prestado pelo assessor jurídico, Dr. Fernando Ma-

Assembleia Municipal sobre esta matéria. Foi-nos assegurado

nuel de Meira Ramos, e no seguimento da deliberação tomada

na reunião de Câmara Municipal realizada a 4 de Junho de 2014

pela Câmara Municipal em 12 de Junho de 2013, deliberou, por

que não existia qualquer problema com as juntas de fregue-

maioria, com os votos contra dos vereadores do PS, autorizar a

sia e que os acordos de execução tinham sido acordados de

cessão da posição contratual que a empresa “Serôdio, Furtado

comum acordo.” Os eleitos pelo PSD apresentaram a seguin-

& Associados, Arquitectos, Lda.” detém a favor da sociedade

te declaração de voto: “O Presidente e Vereadores do Partido

“CNLL, Lda.”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

Social Democrata votaram a favor da presente proposta. Esta

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

proposta decorre de um longo e profícuo processo, conforme se

contra a cessão de posição contratual do Contrato de Prestação

pode verificar pelo Cronograma de Trabalhos apresentado no

de Serviços relativo ao Projeto de Arquitetura do Centro Esco-

ponto 11.2 do Relatório Técnico (pag.156). O Estudo Técnico,

lar de Anta da adjudicatária, “Serôdio, Furtado & Associados,

produzido por uma equipa técnica da Câmara Municipal e com a

Arquitectos, Lda.” para a sociedade “CNLL, Lda.”, por considerar

colaboração e contributos das Juntas de Freguesia, apresentou

que: nos termos da alínea a) do artigo 317.º do Código da Con-

uma análise e conclusões tendo em consideração a legislação

tratação Pública (CCP), a cessão de posição contratual está ve-

vigente. Com efeito, a Lei 75/2013 de 12 de Setembro não se

dada quando o procedimento for ajuste direto, como é o caso;

encerra no art .º 132, designadamente a proposta de delega-

e, ainda, que esta é a segunda vez que um adjudicatário dos

ção de competências deve ter em conta os princípios previstos

projetos de arquitetura dos Centros Escolares em construção

no artigo 133, nº 2 da referida lei. A Câmara Municipal, em fun-

no concelho de Espinho cede a posição contratual em benefício

ção das conclusões do estudo, negociou com todas as juntas

de “CNLL, Lda.” (a primeira ocorreu na sequência da Deliberação

de freguesia, tendo sido efetuadas propostas e aceites con-

n.º 215/2013, de 30 de Agosto de 2013), o que coloca esta

trapropostas. O resultado dessas reuniões de negociação, em

Deliberação no âmbito da alínea c) do mesmo artigo, na medi-

que estiveram presentes técnicos do município, foi resumido

da em que existem fortes indícios de a mesma poder falsear

em ata, anexos desta deliberação. O executivo desta Câmara

as regras da igualdade, transparência e concorrência.”. Os elei-

Municipal coloca sempre em primeiro lugar os interesses das

tos pelo PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O

populações, em detrimento de interesses partidários ou pes-

Município encontrava-se perante a necessidade de encontrar

soais. Temos por princípios de vida respeitar os compromissos

uma solução urgente para concluir um projeto importante, sen-

que assumimos com os eleitores e com as instituições com que

do a solução a cessão da posição contratual, sem alteração do

trabalhamos. Já no passado mandato o demonstramos, nomea-

contrato, do projeto e dos valores financeiros do contrato. No

damente no trabalho que fizemos em conjunto com as Juntas

seguimento do Parecer do assessor jurídico, Dr. Meira Ramos,

de freguesia, pelo que não recebemos lições de transparência

esclareceu-se que a contratante inicial, aqui cedente, se encon-
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tra impossibilitada de completar os trabalhos como contratado,

Deliberação nº 271/2014

porque a técnica autora do projeto se transferiu para a cessio-

Pedido de indemnização – Acidente na via pública – Licínio

nária, e que este último Gabinete está em condições legais e

Gonçalves do Couto

de facto de concluir os trabalhos contratados. A Divisão Muni-

Presente a informação n.º 6236/2014 da Divisão de Serviços

cipal de Obras Municipais informou, também, que o contrato se

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

encontra executado em 85%, e que o encetamento de nova

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

contratação acarretaria, para além de inevitável acréscimo dos

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

custos, um atraso na conclusão da empreitada que também

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

provocaria aumento de encargos com o empreiteiro, em multas

dade, autorizar o pagamento da despesa no valor de 194,35€,

e indemnizações contratuais. Esclareceu ainda que está em a

decorrentes dos danos causados na viatura de Licínio Gonçal-

falta, apenas, a assistência técnica à empreitada, que é essen-

ves do Couto, quando circulava na Rua 33 no sentido Poente

cial e urgente, e como a técnica que elaborou o projeto trabalha

Nascente em frente ao nº 1331 – Espinho.

agora no Gabinete cessionário, a cessão da posição contratual

11

apresenta-se, na sua perspetiva, como altamente benéfica

Deliberação nº 272/2014

para o Município. Nesta conformidade era de elevado interes-

Análise erros e omissões - Defesa Longitudinal Aderente

se municipal autorizar a cessão de posição contratual em cau-

Presente a informação n.º 6407/2014 da Divisão de Obras

sa. Também de acordo com o Parecer jurídico referido, atento

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

o estipulado nos art.ºs 316º e 318º, nºs 1 e 2, do CCP, a ces-

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

são da posição contratual é legalmente admissível. E no caso

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

concreto, a objeção resultante do art.º 317º, 1 a) do mesmo

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com os

Código, não seria aplicável porque o anterior adjudicatário foi

votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a análise de Erros

contratado por ajuste direto, mas não se tratava de um caso em

e Omissões e Mapa de Quantidades final a submeter aos con-

que só pudesse ser convidada uma entidade, e também seria

correntes. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

ultrapassada porque o contrato está praticamente executado

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

e não se justifica encetar outra contratação, pelo que também

contra a análise das listas de Erros e Omissões submetidas por

essa objeção à cessão cederia perante a possibilidade de uma

concorrentes à empreitada de Defesa Longitudinal Aderente

nova adjudicação por ajuste direto. Por seu turno o projeto está

- Paramos, Espinho, por considerarem que a mesma não teve

executado de acordo com as condicionantes contratualizadas,

em consideração os erros grosseiros relativos às medições de

dando todas as garantias de boa execução, e a cessionária

quantidades de trabalho a executar, apontados pela maioria

preenche os requisitos do art.º 319º, nº 2 do CCP. Não ocorre,

dos concorrentes; e, ainda, que ao decidir que “este trabalho

desta forma, qualquer violação ao Princípio da Concorrência,

(horas de escavadora de 45 toneladas em trabalhos de recupe-

nem a cessão tencionou, ou podia, contornar tal princípio ou

ração e reperfilamento com aproveitamento de entroncamen-

falsear as regras da concorrência. Também não existindo ob-

to existente e que será reposicionado...), deverá ser incluído

jetivamente qualquer sonegação do Princípio da Igualdade, o

e diluído no artigo 2.1” (artigo relativo à escavação), medido

Princípio da Transparência está assegurado, quer pelo proces-

em metros cúbicos, a Câmara está a contrariar e subverter as

so de esclarecimento que antecedeu a deliberação, quer pelo

boas práticas e desvirtuar a natureza dos trabalhos, tornando

cumprimento da obrigação de transparência estipulada no art.º

subjetiva a sua medição”.

315º do CCP, à que será dado o devido cumprimento.“
Deliberação nº 273/2014
Deliberação nº 270/2014

2014/2015 (1.º Período) - AEC - Acordo de Colaboração

Pedido de indemnização – Acidente na via pública – Hugo

com Leões Bairristas FC

Manuel Duarte Valente

Presente a informação n.º 6655/2014 da Divisão de Educação

Presente a informação n.º 6593/2014 da Divisão de Serviços

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

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

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

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

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

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

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

aprovar o estabelecimento de acordo de colaboração com a As-

dade, autorizar o pagamento da despesa no valor de 183,90€,

sociação Leões Bairristas FC para “Apoio ao Desenvolvimento

decorrentes dos danos causados na viatura de Hugo Manuel

de Atividades de Enriquecimento Curricular na Escola Básica da

Duarte Valente, quando circulava na Rua 2 junto ao Nº 1409

Marinha, do 1.º Ciclo da Rede Pública do Concelho de Espinho,

– Espinho.

para o ano letivo de 2014/2015 (1.º Período)”, pelo valor base
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de 500€ (quinhentos euros), isento de IVA.

midade, aprovar a isenção de taxas devidas pela realização da
vistoria de salubridade, a que corresponde o processo OP-VSA

Deliberação nº 274/2014

5/2014, requerida por Ângelo Correia Carvalho, nos termos do

Ocupação da Via Pública - Programa Animartes da Nas-

artigo 10º do Regulamento Municipal de Urbanização, Edifica-

cente

ção e Taxas por Operações Urbanísticas - RMUE-TOU.

Presente a informação n.º 6831/2014 da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

Assuntos para conhecimento:

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

Resumo Diário de Tesouraria: A Câmara tomou conheci-

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

mento do Resumo Diário da Tesouraria do dia 28 de agosto de

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

2014 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

nimidade, autorizar o pedido da Nascente para ocupação da via

ÇAMENTAIS – (inclui o saldo da gerência de 2013 no valor de

pública na Alameda 8, frente ao Café Palácio, nos dias 5 e 13

sete mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos) duzen-

de setembro de 2014, entre as 16:00 e as 19:00 horas, no âm-

tos e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e nove euros e

bito da realização do Animartes – Programa dedicado a oficinas

cinquenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS -

e cursos, para efeitos de divulgação dos workshops.

um milhão trezentos e sessenta e sete euros e cinco cêntimos.
DOCUMENTOS – trinta e um mil trezentos e treze euros e no-

Deliberação nº 275/2014

venta e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que,

Ocupação da Via Pública - Concurso de Elegância Automó-

até ao dia 28 de agosto do corrente ano, foram cabimentadas

vel de Espinho

despesas no valor de trinta e oito milhões setecentos e vinte

Presente a informação n.º 6829/2014 da Divisão de Gestão

e sete mil oitocentos e oitenta e três euros e trinta e oito cên-

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

timos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no

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

valor de vinte milhões quinhentos e quarenta mil quinhentos e

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

quinze euros e trinta e cinco cêntimos.

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, autorizar a ocupação da via pública no dia 13 de

Listagem de contratos celebrados de 2 de maio a 30 de

setembro de 2014 para realização do evento Concurso de Ele-

junho ao abrigo do parecer prévio genérico – 2014

gância Automóvel de Espinho promovido pelo Clube Automó-

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de pres-

vel de Espinho ao longo da Rua 19, entre as Ruas 20 e 8, no

tação de serviços celebrados de 2 de maio a 30 de junho ao

Parque João de Deus e na Praça Dr. José Salvador.

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

Deliberação nº 276/2014
Festas de Nossa Senhora d’ Ajuda – Pedido de utilização

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

de espaços

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

Presente a informação n.º 6745/2014 da Divisão de Gestão

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

estão confiadas.

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

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

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

nimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara que

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

autorizou a Comissão de Festas de Nossa Senhora d’ Ajuda a

75/2013, de 12 de setembro.

utilizar diversos espaços para efeitos de preparação dos arranjos e tapetes florais e ainda a ocupação do domínio público, até

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

ao final do mês em que a festa se realiza.

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

Deliberação nº 277/2014

Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Ad-

Pedido de Isenção de Taxas

ministrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha

Presente a informação n.º 6632/2014 da Divisão de Obras Par-

Gonçalves, que a subscreveu.

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

O Presidente da Câmara Municipal.

ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-

A Secretária da Câmara Municipal.

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

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.5 de Dezembro de 2014

12

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

2015, o lançamento da Derrama para o concelho de Espinho

ATA N. 19/2014

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

para efeitos de liquidação e cobrança em 2015 e a participação
variável no IRS para 2015 por considerarem que é da única e
exclusiva responsabilidade do atual executivo a situação de
desequilíbrio das nossas contas municipais entre os relatórios
e contas de 2010 e 2012 e que nos levou a termos que aceder
ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – Programa 1
e este pressupõe que estes impostos estejam dimensionadas

Aos doze dias do mês de setembro do ano dois mil e catorze,

na sua maior taxa. O território, (as pessoas e os seus bens),

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

sofrem com o facto do atual executivo não ter o dinamismo

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

necessário para executar medidas que possam atenuar a ma-

dência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira, com

ximização destes impostos e que as Leis do Estado português

a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amo-

lhe faculta. Não entendemos que se rendam à sua própria fata-

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

lidade e continuem sem agir, prejudicando irremediavelmente

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos

os cidadãos, os bens, o retorno económico, as empresas, o in-

Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira Bernar-

vestimento privado e a competitividade.“

des dos Santos Neto. Sendo 16.00 horas, o Senhor Presidente
declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-

Deliberação Nº 280/2014

nica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

Lançamento de Derrama para efeitos de liquidação e co-

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes

brança em 2015

deliberações sobre os assuntos dela constantes.

Presente a informação nº 6805/2014 da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que se dá
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Deliberação Nº 278/2014

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

Aprovação da ata nº 18/2014, de 2 de setembro

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

Em virtude da ata n.º 18/2014, da reunião ordinária da Câmara

Votação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou,

Municipal de 2 de setembro, ter sido entregue em fotocópia a

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

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

autorização à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d)

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo

do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,

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

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

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

lançamento de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não

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

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas

aprovação por unanimidade.

(IRC), de 1,5%, nos termos do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de
3 de Setembro (regime financeiro das autarquias locais e das

Deliberação Nº 279/2014

entidades intermunicipais). Os vereadores do PS apresentaram

Definição das taxas de IMI 2014 para efeitos de liquida-

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

ção e cobrança em 2015

cialista votaram contra a definição de taxas de IMI 2014 para

Presente a informação nº 6804/2014 da Divisão de Gestão Ad-

efeitos de liquidação e cobrança em 2015, o lançamento da

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

Derrama para o concelho de Espinho para efeitos de liquidação

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

e cobrança em 2015 e a participação variável no IRS para 2015

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

por considerarem que é da única e exclusiva responsabilidade

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

do atual executivo a situação de desequilíbrio das nossas con-

ria com os votos contra dos Vereadores do PS, ao abrigo da

tas municipais entre os relatórios e contas de 2010 e 2012

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de

e que nos levou a termos que aceder ao Programa de Apoio

Setembro, para cumprimento da alínea d) do nº 1 do artigo 25º

à Economia Local (PAEL) – Programa 1 e este pressupõe que

da mesma Lei, propor à Assembleia Municipal a aplicação das

estes impostos estejam dimensionadas na sua maior taxa. O

seguintes taxas relativas ao IMI 2014, a liquidar e cobrar em

território, (as pessoas e os seus bens), sofrem com o facto do

2015, para todas as freguesias do Município: a) 0,8% para os

atual executivo não ter o dinamismo necessário para executar

prédios rústicos; c) 0,5% para os prédios urbanos. Os Verea-

medidas que possam atenuar a maximização destes impostos

dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os

e que as Leis do Estado português lhe faculta. Não entende-

Vereadores do Partido Socialista votaram contra a definição de

mos que se rendam à sua própria fatalidade e continuem sem

taxas de IMI 2014 para efeitos de liquidação e cobrança em

agir, prejudicando irremediavelmente os cidadãos, os bens, o
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retorno económico, as empresas, o investimento privado e a

6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro (anexo II).

competitividade.“
Deliberação Nº 283/2014
Deliberação Nº 281/2014

Pedido de Parecer Prévio - Manutenção de Elevador do

Participação Variável no IRS 2015

Centro Escolar de Paramos

Presente a informação nº 6806/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Presente a informação n.º 7076/2014 da Divisão de Obras

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

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

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

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

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

Votação: A Câmara Municipal tomou conhecimento e delibe-

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-

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

var o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços

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

de “MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO CENTRO ESCOLAR DE

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

PARAMOS”, por ajuste direto à empresa GRUPNOR – Grupo por-

da alínea c) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, deliberar a par-

tuguês de Elevadores do Norte, Lda., pelo valor de 1.800,00 €

ticipação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas

(mil oitocentos euros), acrescido de Iva à taxa legal em vigor

singulares (IRS) à taxa de 5%, nos termos do nº 1 do artigo 26º

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

da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro. Os Vereadores do PS

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

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores
do Partido Socialista votaram contra a definição de taxas de IMI

Deliberação Nº 284/2014

2014 para efeitos de liquidação e cobrança em 2015, o lança-

Subsídio a atribuir à Comissão de Festas Santa Maria

mento da Derrama para o concelho de Espinho para efeitos de

Maior – Espinho 2014

liquidação e cobrança em 2015 e a participação variável no IRS

Presente a informação nº 7049/2014 do Gabinete de Apoio

para 2015 por considerarem que é da única e exclusiva respon-

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

sabilidade do atual executivo a situação de desequilíbrio das

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

nossas contas municipais entre os relatórios e contas de 2010

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

e 2012 e que nos levou a termos que aceder ao Programa de

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Apoio à Economia Local (PAEL) – Programa 1 e este pressupõe

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 37.500,00€

que estes impostos estejam dimensionadas na sua maior taxa.

(trinta e sete mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas

O território, (as pessoas e os seus bens), sofrem com o facto do

Santa Maria Maior, no âmbito da realização da festa em honra

atual executivo não ter o dinamismo necessário para executar

de Nossa Senhora d’ Ajuda. Mais deliberou a Câmara, também

medidas que possam atenuar a maximização destes impostos

por unanimidade, que o custo da energia elétrica gasta com

e que as Leis do Estado português lhe faculta. Não entende-

as ornamentações da referida festa seja suportado pela autar-

mos que se rendam à sua própria fatalidade e continuem sem

quia.

agir, prejudicando irremediavelmente os cidadãos, os bens, o
retorno económico, as empresas, o investimento privado e a

Deliberação Nº 285/2014

competitividade.“

Subsídio a atribuir às Festas Nossa Senhora das Dores
Presente a informação nº 7089/2014 do Gabinete de Apoio

Deliberação Nº 282/2014

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

Autorização genérica de despesas

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

Presente a informação nº 7000/2014 da Divisão de Gestão Ad-

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 250,00€ (du-

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

zentos e cinquenta euros) à Fábrica da Igreja de St. Tiago de

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

Silvalde, no âmbito da realização das Festas em honra de Nos-

unanimidade, remeter à Assembleia Municipal, para conheci-

sa Senhora das Dores.

mento, as despesas de carater anual ou plurianual de montante superior a 100 000 euros, nos termos da alínea a) do nº1 do

Deliberação Nº 286/2014

artigo 10º da Lei nº 43/2012 de 28 de agosto (anexo I), bem

Festa de Nossa Senhora das Dores - Silvalde - Ocupação

como, a assunção de compromissos plurianuais nos termos do

da Via Pública

disposto no artigo 12º do Decreto- Lei nº 127/2012, de 21 de

Presente a informação nº 7120/2014 da Divisão de Gestão Ad-

junho e para os efeitos previstos na alínea c) do nº 1 do artigo

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

Liberação parcial de caução – Recreio Escola Espinho 3

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

Presente a informação nº 6957/2014 da Divisão de Obras Mu-

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

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

nimidade, autorizar o pedido da Paróquia de S. Tiago de Silval-

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

de para ocupar a via pública para realização da Festa em honra

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

de Nossa Senhora das Dores a celebrar no próximo dia 14 de

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

setembro.

liberação de 10% (1.970,25€) dos valores retidos, associados
à empreitada “Recreio da Escola Espinho 3” adjudicada à em-

Deliberação Nº 287/2014

presa “Etapa Absoluta – Construções e Pavimentações, Lda.”.

Procissão em Honra de Nossa Senhora d’ Ajuda - Ocupação da Via Pública

Deliberação Nº 291/2014

Presente a informação nº 7136/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Liberação parcial de caução - Requalificação da feira se-

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

manal – Pavimento e mobiliário urbano sob a cobertura

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

da venda do peixe

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

Presente a informação nº 6960/2014 da Divisão de Obras Mu-

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

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

nimidade, autorizar o pedido da Comissão de Festas Santa Ma-

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

ria Maior – Espinho 2014 para ocupar a via pública visando a

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

realização da procissão em honra de Nossa Senhora d’ Ajuda,

ra tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar

no dia 21 de setembro de 2014, nas Ruas 2, 8, 19, 23 e 33 em

a liberação de 30% (1.809,02€) dos valores retidos, associados

Espinho.

à empreitada “Requalificação da feira semanal – Pavimento e
mobiliário urbano sob a cobertura da venda do peixe” adjudica-
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Deliberação Nº 288/2014

da à empresa “Majober – Sociedade de Construção Civil e Obras

Festa em Honra de Nossa Senhora da Ajuda - Ocupação da

Públicas, Lda.”.

Via Pública para realização de tapete de flores
Presente a informação nº 7138/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Deliberação Nº 292/2014

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

Proposta para formalização, uniformização e compatibi-

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

lização do modelo de gestão do “Bairro das Famílias Po-

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

bres / Bairro Novo da Câmara” – Silvalde

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou autori-

Presente a informação nº 6649/2014 da Divisão de Ação So-

zar o pedido da Comissão de Festas Santa Maria Maior Espinho

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

2014 para ocupação da via pública e corte ao trânsito visando

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

a realização do tapete de flores nas ruas 2, 19, 18, 8 e 23 no

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

âmbito das festas em honra de Nossa Senhora d´Ajuda, nos

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concor-

dias 20 e 21 de setembro de 2014.

dando com a informação dos serviços, deliberou, por maioria
com os votos contra dos Vereadores do PS aprovar a proposta

Deliberação Nº 289/2014

da Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde, para regula-

Liberação parcial de caução - Programa Acesso Wirless

rização da ocupação das habitações no “Bairro das Famílias Po-

– Execução da rede lan, intercomunicação e instalações

bres/Bairro Novo da Câmara” e formalização, uniformização e

elétricas nas escolas básicas de Espinho

compatibilização do modelo de gestão do mesmo, e determinar

Presente a informação n.º 6920/2014 da Divisão de Obras mu-

que se proceda em conformidade. Os Vereadores do PS apre-

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

sentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do

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

Partido Socialista votaram contra o ponto 14 por considerarem

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

que se apoia numa informação pouco rigorosa e com omissões

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a

graves. Quem lê a Informação Interna 6520/2014 julga que a

liberação de 30% dos valores retidos, associados à empreitada

Câmara nunca realizou obras no Bairro Novo no sentido de me-

“Programa Acesso Wirless – Execução da rede lan, intercomu-

lhorar as suas condições de habitabilidade e o espaço público.

nicação e instalações elétricas nas escolas básicas de Espinho”

De facto, tanto neste mandato, como no anterior, a força polí-

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

tica que governa maioritariamente a Câmara nunca fez nenhuma intervenção, nem tenciona fazer; a não ser despejar alguns

Deliberação Nº 290/2014

moradores e aumentar os seus proveitos enquanto senhorio.
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Atitude bem diferente da do PS, que no âmbito do Programa

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

de Reabilitação Urbana da Marinha -PRUM- recuperou os 7 edi-

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

fícios, demoliu construções que ocupavam as galerias, colocou

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

antenas de TVI e executou os arranjos exteriores, investindo

nhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José Mar-

no total cerca de 200.000€. Depois de deixarem a degradação

melo e Silva, nos meses de julho e agosto do corrente ano e

avançar nestes últimos cinco anos referem que: “A CME não

deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades.

dispõe de verbas para a realização de obras no Bairro Novo.”. Os
eleitos pelo PSD apresentaram a seguinte declaração de voto:”

Assuntos para conhecimento:

É com perplexidade que constatamos que na declaração de

Resumo Diário de Tesouraria: Presente o Resumo Diário da

voto do PS não foi feita qualquer referência aos fundamentos

Tesouraria do dia 8 setembro de 2014 que apresentava os se-

subjacentes à criação da proposta de regulamentação da habi-

guintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da

tação social sita ao Bairro Novo. Neste Bairro, deparamo-nos

gerência de 2013 no valor de sete mil quinhentos e quatro eu-

com um caos administrativo, com o atropelo de normas bási-

ros e trinta cêntimos) Trezentos e vinte e dois mil seiscentos e

cas, incumprimento dos arrendatários, a saber: total ausência

vinde e nove euros e quarenta e quatro cêntimos. DOTAÇÕES

de dados acerca da identificação, composição e rendimentos

NÃO ORÇAMENTAIS – Novecentos e noventa mil oitocentos e

dos agregados familiares ocupantes dos fogos do já referido

noventa e cinco euros e trinta e três cêntimos. DOCUMENTOS

Bairro, inexistência de contratos de arrendamento, incumpri-

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

mento no pagamento de rendas, fixadas do valor das mesmas

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 8 de se-

de forma aleatória, “compras” e “vendas” dos fogos entre mora-

tembro do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor

dores sem qualquer controle da autarquia, realização de obras

de trinta e oito milhões novecentos e trinta e sete mil cento e

no interior dos fogos, junção de fogos, tudo sem autorização

sete euros e trinta cêntimos, e tendo sido efetuados pagamen-

e/ou conhecimento da autarquia. O atual executivo municipal

tos até ao mesmo dia no valor de vinte milhões novecentos e

pretende com a elaboração deste regulamento moralizar a

vinte e um mil e vinte e três euros e oitenta e oito cêntimos.

habitação social, certo de que esta proposta será consensualmente aceite pela comunidade Espinhense em geral, que de

Listagem de contratos celebrados de 1 de julho a 29 de

todo não pretende que a autarquia esteja alheia a todos estes

agosto ao abrigo do parecer prévio genérico – 2014

factos que prejudicam o erário público e criam na sociedade

A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de pres-

civil uma sensação de impunidade e de flagrante injustiça so-

tação de serviços celebrados de 1 de julho a 29 de agosto ao

cial junto dos cumpridores. Na atual conjuntura económica têm

abrigo do parecer genérico favorável aprovado pela Câmara em

sido grandes os esforços para responder aos desafios que a

10 de janeiro de 2014.

habitação social por si só acarreta, designadamente obras de
reparação das coberturas – temporal/Janeiro 2013 – candidatu-

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

ra ao PROHABITA para recuperação total do Bairro Novo que se

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

encontra em análise no IRHU.”

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

Deliberação Nº 293/2014
Adesão à Iniciativa Mayors Adapt - Pacto de Autarcas so-

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

bre a adaptação às alterações climáticas

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

Presente a informação nº 6633/2014 da Divisão de Obras Mu-

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

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

75/2013, de 12 de setembro.

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

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

var a Adesão à Iniciativa Mayors Adapt – Pacto de Autarcas so-

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

bre a adaptação às alterações climáticas e o Desenvolvimento

Câmara e pela Chefe e pela Coordenadora Técnica da Divisão

de uma estratégia local de adaptação às alterações climáticas.

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

Deliberação Nº 294/2014
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

O Presidente da Câmara Municipal.

Silva

A Secretária da Câmara Municipal.

Presente a informação nº 6982/2014 da Divisão de Cultura so-
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ajuste direto, com a empresa UTC – União de Transportes dos

ATA N. 20/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE VINTE E SEIS DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E CATORZE .

Carvalhos, pelo valor base de €40.048,68 (quarenta mil, quarenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos), acrescido de IVA
à taxa legal em vigor, nos termos e para os efeitos do previsto
no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE
2014 – Lei do Orçamento de Estado para 2014). A Câmara tomou ainda conhecimento que o valor em causa, repartido por
dois anos económicos, consta dos Documentos Previsionais

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e ca-

para 2014.

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

17

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

Deliberação Nº 297/2014

Presidência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira,

Projeto de adjudicação da aquisição de “SERVIÇOS DE AU-

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de

DITORIA, REVISÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO

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

MUNICÍPIO POR AUDITOR EXTERNO”

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

Presente a informação n.º 7363/2014 da Divisão de Gestão

Carlos Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

Bernardes dos Santos Neto. Sendo 10.00 horas, o Senhor Pre-

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

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

Presente a ordem de trabalhos foram tomadas as seguintes

unanimidade, remeter o projeto de adjudicação ao órgão deli-

deliberações sobre os assuntos dela constantes.

berativo para deliberação.

Deliberação Nº 295/2014

Deliberação Nº 298/2014

Pedido de Parecer Prévio – Edifícios Municipais – Manu-

Proposta de Projeto de “Regulamento de Habitação So-

tenção de Elevadores – 2014/2015

cial do Município de Espinho”

Presente a informação nº 6885/2014 da Divisão de Obras

Presente a informação nº 7421/2014 da Divisão de Gestão Ad-

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

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

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-

aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de servi-

ção acima referida e a proposta de projeto de “REGULAMENTO

ços de “EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - MANUTENÇÃO ELEVADORES

DE HABITAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPINHO” em causa,

– 2014/2015”, por ajuste direto à empresa ORONA PORTUGAL,

com a qual concordou, deliberou por maioria, com os votos con-

LDA., pelo valor de 4.999,56 € (Quatro mil novecentos e no-

tra dos Vereadores do PS, aprovar o documento em questão e

venta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos), acrescido de

apresentar à Assembleia Municipal de Espinho proposta para

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

que, ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º

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

75/2013, de 12 de setembro, aprove o “REGULAMENTO DE

do Orçamento de Estado).

HABITAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPINHO” nos termos
do projeto apresentado. Mais deliberou por maioria, com os

Deliberação Nº 296/2014

votos contra dos Vereadores do PS, com vista ao cumprimen-

Pedido de parecer prévio para ajuste direto para “Presta-

to do disposto no artigo 118.º/1 do Código do Procedimento

ção de Serviços de Transportes Escolares para o ano leti-

Administrativo, submeter a presente proposta de regulamento,

vo 2014/2015”

a apreciação discussão pública pelo período de 30 dias úteis,

Presente a informação nº 7442/2014 da Divisão de Educação e

remetendo-se depois os contributos que sejam apresentados à

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

Assembleia Municipal de Espinho, para consideração no âmbi-

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

to do processo de elaboração e aprovação deste instrumento

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

regulamentar municipal, de acordo com o respetivo quadro de

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

competências do órgão deliberativo do município. Os Verea-

aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a abertura

dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os

de procedimento de contratação para “Prestação de Serviços

Vereadores do Partido Socialista votaram contra o ponto 4 de

de Transportes Escolares para o ano letivo 2014/2015”, por

Ordem de Trabalhos - Proposta de Projeto de “Regulamento de
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Habitação Social do Concelho de Espinho” - por considerarem

sociais do município, sendo por isso o respetivo corpo de regras

que este Regulamento é excessivo, prepotente e demonstra

extenso, mas adequado a permitir que todos os intervenientes

uma enorme insensibilidade social. O PSD trata os que vivem

do processo conheçam os procedimentos, direitos e obrigações

nas habitações sociais do nosso concelho como meliantes des-

correspondentes, que de forma transversal e transparente se

mazelados. Instiga a denúncia e promove a arbitrariedade na

pretendeu aqui compilar. Finalmente, importa deixar absoluta-

decisão. Faz sentido que um dos critérios de exclusão no aces-

mente claro que o processo de aprovação deste instrumento

so à habitação social seja, de acordo com a alínea b) do art.º

regulamentar está em curso, sendo por isso um documento em

10.º “Um dos elementos do agregado familiar ser descendente

construção, que será objeto de discussão e apreciação pública

de arrendatário da CME, ter residido anteriormente com os pais

e merecerá a análise e contributos da Assembleia Municipal,

e ter constituído novo núcleo familiar”? E, no mesmo sentido e

enquanto órgão com competência regulamentar, e que nesse

no contexto de crise atual que, de acordo com o ponto 4 do art.º

processo dinâmico será objeto do aperfeiçoamento que se afi-

27.º, “Sempre que se constitua um novo núcleo familiar, con-

gure como necessário, com vista à respetiva adequação aos

sidera-se ter existido uma autonomização desses elementos,

fins a que se propõe e destina.”

pelo que os mesmos deverão promover uma alternativa habitacional distinta e fazer cessar a sua utilização habitacional”?

Deliberação Nº 299/2014

Faz algum sentido que um dos critérios de aferição da residên-

Proposta de projeto de “Regulamento Municipal de Urba-

cia permanente seja, de acordo com a alínea f) do art.º 24.º,

nização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas

“Informações idóneas recolhidas junto de outros moradores da

do Município de Espinho”

mesma entrada e/ou do mesmo complexo habitacional, em que

Presente a informação nº 7472/2014 da Divisão de Obras

estes referem a não residência permanente e efetiva no fogo

Particulares e Licenciamento sobre o assunto em título, que

e a sua não utilização, de forma sistemática ou interpolada”?

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

Faz algum sentido que nas condições para alteração da renda

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

previstas no art.º 34.º, não se considere a doença grave prolon-

arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na

gada, desde que devidamente comprovada? Faz sentido que,

informação acima referida e a proposta de projeto de “Regula-

de acordo com o número 1 do artigo 55.º, “Todos os moradores

mento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por Ope-

dos fogos de habitação social do Município de Espinho ficam

rações Urbanísticas do Município de Espinho” em causa, com a

especificamente obrigados a manter as respetivas habitações

qual concordou, deliberou por maioria, com os votos contra dos

devidamente limpas e asseadas...? Quem vai fiscalizar? Com

Vereadores do PS, aprovar o documento em questão e apre-

que critérios? Faz, também, algum sentido que um dos motivos

sentar à Assembleia Municipal de Espinho proposta para que,

que dá origem à resolução do contracto de arrendamento pela

ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013,

Câmara Municipal de Espinho seja, de acordo com a alínea e) do

de 12 de setembro, aprove o “Regulamento Municipal de Urba-

art.º 66.º, não “Permitir ao Município de Espinho, através dos

nização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas do Mu-

seus serviços o acesso à habitação”? A que título e com que

nicípio de Espinho” nos termos do projeto apresentado. Mais

fins? Finalmente, que sentido faz que, nas exceções previs-

deliberou por maioria, com os votos contra dos Vereadores do

tas na alínea b) do número 3 do mesmo artigo, se considere a

PS, com vista ao cumprimento do disposto no artigo 118.º/1 do

“prestação de trabalho por conta de outrem no estrangeiro...”?

Código do Procedimento Administrativo, submeter a presente

E se for no Algarve, não pode?”. Os eleitos pelo PSD apresen-

proposta de regulamento, a apreciação discussão pública pelo

taram a seguinte declaração de voto: “A proposta de projeto

período de 30 dias úteis, remetendo-se depois os contributos

de “Regulamento de Habitação Social” surge de um esforço

que sejam apresentados à Assembleia Municipal de Espinho,

de organização, transparência e normalização de uma matéria

para consideração no âmbito do processo de elaboração e apro-

que durante anos foi objeto de um vazio regulamentar a nível

vação deste instrumento regulamentar municipal, de acordo

municipal. Este documento resulta de uma abordagem huma-

com o respetivo quadro de competências do órgão deliberativo

nista e assenta em elementos operativos da intervenção social

do município. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte

validados empírica e cientificamente, a saber: Empowerment,

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

visando-se emancipar e capacitar pela individualização, atra-

taram contra o ponto 5 de Ordem de Trabalhos - Proposta de

vés de uma política de responsabilização; e a Mediação, pela

projeto de “Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação

qual apostamos em integrar, regular e reparar com base numa

e Taxas por Operações Urbanística” - por considerarem que as

política de compromisso. Por outro lado, esta proposta nasce

circunstâncias em que se iria processar a atualização do Re-

ainda da experiência dos serviços no terreno e conhecimento

gulamento face ao Decreto-Lei 26/2010 de 30 de Março, que

da realidade, procurando responder às principais questões que

o enquadra, estão definitivamente alteradas e ultrapassadas

advêm nos processos de atribuição e utilização das habitações

com a publicação do Decreto-Lei 136/2014, do passado dia 9
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de Setembro, que procede à décima terceira alteração do Re-

do investimento público.”.

gime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e que entrará
em vigor em Janeiro de 2015, tal como o putativo Regulamen-

Deliberação Nº 301/2014

to. O RJUE agora publicado, contém inovações e transforma-

Pedido de prorrogação de prazo da empreitada “Conceção

ções importantes, a saber: um novo regime de comunicação

e Construção referente à Empreitada de Valorização do

prévia; reduz o âmbito da apreciação dos processos de licen-

Litoral”

ciamento, responsabilizando os técnicos autores dos projetos;

Presente a informação nº 7471/2014 da Divisão de Obras Mu-

fixa um prazo único para as consultas externas; inclui a parti-

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

cipação do interessado no processo decisório; propõe um novo

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

conceito de reconstrução de forma a promover a revitalização

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

dos centros urbanos e inclui prazos nos Alvarás de loteamento.

Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com os

Neste contexto, seria prudente e sensato parar para refletir e

votos contra dos Vereadores do PS, conceder a prorrogação de

rever o Regulamento e Taxas, contribuindo desta forma para

prazo em 107 dias, a título gracioso, referente à empreitada

uma maior aproximação e transparência entre o cidadão e a

“Conceção e construção referente à empreitada de Valorização

Administração Pública. ”.

do Litoral” cedida à empresa Carlos José Fernandes & Cª. Lda.
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de
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Deliberação Nº 300/2014

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra os

Pedido de prorrogação de prazo da empreitada “Conceção

pontos 6, 7 e 8 da Ordem de Trabalhos, relativos a Prorroga-

e Construção referente à Empreitada de Valorização da

ções de prazo de empreitadas em curso, por considerarem que,

Marginal Sul de Espinho e Construção da Praça do Mar”

e na sequência da declaração de voto da reunião da câmara

Presente a informação nº 7450/2014 da Divisão de Obras Mu-

municipal de 13/12/2013, não estavam garantidos por parte

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

do cessionário - Carlos José Fernandes & Ca, Lda. - “os requisi-

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

tos necessários de capacidade técnica e financeira para cum-

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

prir as obrigações emergentes dos contratos das empreitadas

Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com os

e as regras da concorrência”. De facto, este segundo pedido de

votos contra dos Vereadores do PS, conceder a prorrogação

prorrogação de prazo (o primeiro teve lugar em 24/01/2014)

de prazo em 75 dias, a título gracioso, referente à empreitada

é a prova inequívoca de que, ao contrário do que nos queria

“Conceção e construção referente à empreitada de Valorização

convencer a cessante Britalar - Sociedade de Construções, S.A,

da Marginal Sul de Espinho e Construção da Praça do Mar” ce-

- ao afirmar que “A cessão de posição contratual não terá, por

dida à empresa Carlos José Fernandes Cª. Lda. Os Vereadores

isso, qualquer inconveniente do ponto de vista técnico para a

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

execução do contrato e, bem pelo contrário, assegurará o cum-

readores do Partido Socialista votaram contra os pontos 6, 7

primento dos prazos contratuais estabelecidos, sem que haja

e 8 da Ordem de Trabalhos, relativos a Prorrogações de prazo

qualquer inconveniente do ponto de vista financeiro para o Mu-

de empreitadas em curso, por considerarem que, e na sequên-

nicípio”. O que se verifica é uma derrapagem dos prazos contra-

cia da declaração de voto da reunião da câmara municipal de

tuais destas empreitadas, injustificável e sintomática de uma

13/12/2013, não estavam garantidos por parte do cessionário

absoluta perda de controlo técnico e financeiro, com inegável

– Carlos José Fernandes & Ca, Lda. - “os requisitos necessários

prejuízo do investimento público.”.

de capacidade técnica e financeira para cumprir as obrigações
emergentes dos contratos das empreitadas e as regras da con-

Deliberação Nº 302/2014

corrência”. De facto, este segundo pedido de prorrogação de

Pedido de prorrogação de prazo “Elaboração dos projetos

prazo (o primeiro teve lugar em 24/01/2014) é a prova ine-

de Execução de Especialidades e da Empreitada de Cons-

quívoca de que, ao contrário do que nos queria convencer a

trução Centro Escolar de Silvalde”

cessante Britalar - Sociedade de Construções, S.A, - ao afirmar

Presente a informação nº 7479/2014 da Divisão de Obras Mu-

que “A cessão de posição contratual não terá, por isso, qual-

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

quer inconveniente do ponto de vista técnico para a execução

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

do contrato e, bem pelo contrário, assegurará o cumprimento

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

dos prazos contratuais estabelecidos, sem que haja qualquer

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os

inconveniente do ponto de vista financeiro para o Município”. O

votos contra dos Vereadores do PS, conceder a prorrogação de

que se verifica é uma derrapagem dos prazos contratuais des-

prazo em 150 dias, a título gracioso, referente à empreitada

tas empreitadas, injustificável e sintomática de uma absoluta

“Elaboração dos projetos de Execução de Especialidades e da

perda de controlo técnico e financeiro, com inegável prejuízo

Empreitada de Construção Centro Escolar de Silvalde” cedida
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à empresa Carlos José Fernandes & Cª. Lda. Os Vereadores do

Presente a informação nº 7482/2014 sobre o assunto em tí-

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Verea-

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

dores do Partido Socialista votaram contra os pontos 6, 7 e 8

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

da Ordem de Trabalhos, relativos a Prorrogações de prazo de

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

empreitadas em curso, por considerarem que, e na sequên-

deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão de

cia da declaração de voto da reunião da câmara municipal de

Festas de N.ª S.ª dos Altos Céus e S. Mamede – Anta para que o

13/12/2013, não estavam garantidos por parte do cessionário

grupo de bombos possa efetuar a divulgação das festividades

– Carlos José Fernandes & Ca, Lda. - “os requisitos necessários

e realizar um peditório nas principais ruas da cidade de Espinho

de capacidade técnica e financeira para cumprir as obrigações

(passeios, esplanada da beira-mar e Alameda 8) no dia 11 de

emergentes dos contratos das empreitadas e as regras da con-

outubro 2014.

corrência”. De facto, este segundo pedido de prorrogação de
prazo (o primeiro teve lugar em 24/01/2014) é a prova ine-

Deliberação Nº 306/2014

quívoca de que, ao contrário do que nos queria convencer a

Ocupação da via pública para realização de “cãominhada”

cessante Britalar - Sociedade de Construções, S.A, - ao afirmar

Presente a informação nº 7455/2014 sobre o assunto em tí-

que “A cessão de posição contratual não terá, por isso, qual-

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

quer inconveniente do ponto de vista técnico para a execução

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

do contrato e, bem pelo contrário, assegurará o cumprimento

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

dos prazos contratuais estabelecidos, sem que haja qualquer

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente

inconveniente do ponto de vista financeiro para o Município”. O

da Câmara que autorizou o pedido da Bobby e Companhia para

que se verifica é uma derrapagem dos prazos contratuais des-

ocupação da via pública para realização de uma “cãominhada”

tas empreitadas, injustificável e sintomática de uma absoluta

no dia 6 de setembro 2014, com início no largo da Câmara (pra-

perda de controlo técnico e financeiro, com inegável prejuízo

ça Dr. José Salvador) descida pela Rua 19 em direção à praia da

do investimento público.”.

Baía, com regresso pelo mesmo percurso.

Deliberação Nº 303/2014

Deliberação Nº 307/2014

Pedido para transferência de indemnização de sinistro ao

Ocupação da via pública

abrigo ME23865214

Presente a informação nº 7459/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Presente a informação nº 7133/2014 da Divisão de Gestão Ad-

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

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

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

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

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

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

nimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara que

nimidade, aprovar a transferência de indemnização à entidade

autorizou a Associação Cívica de Espinho a ocupar a via pública

ADCE - Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espi-

para realização do evento “Festival de Música 4500 Espinho”.

nho, pelo valor de 5.590,75 € (cinco mil quinhentos e noventa
Deliberação Nº 308/2014

euros e setenta e cinco cêntimos).

Pedido de Indemnização – queda na via pública
Deliberação Nº 304/2014

Presente a informação nº 7342/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Adesão à Energy Cities - Associação de Municípios Euro-

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

peus

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

Presente a informação nº 6631/2014 da Divisão de Obras Mu-

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

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

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

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

nimidade, autorizar o pagamento da indemnização no valor de

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

1.437,96€, a Srª Maria de Fátima Rodrigues da Silva, pela que-

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

da da mesma em passeio danificado na rua 33 com a rua 38

aprovar a Adesão à Energy Cities – Associação de Municípios

em Espinho.

Europeus.
Deliberação Nº 309/2014
Deliberação Nº 305/2014

Liberação parcial de caução - Execução de Passeio em Mi-

Ocupação da Via Pública - Divulgação da Festa de N.ª S.ª

crobetão - Rua da Praia Silvalde

dos Altos Ceus e S. Mamede – Anta

Presente a informação nº 7367/2014 da Divisão de Obras Mu-
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nicipais 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 liberação de 60% (600,35€) dos valores retidos, associados
à empreitada “Execução de Passeio em Microbetão – Rua da
Praia Silvalde”, adjudicada à empresa “Construtora da Huila –
Irmãos Neves Lda.”.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE DEZ DE OUTUBRO DE DOIS MIL
E CATORZE .
Aos dez dias do mês de outubro 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 Presi-

Assuntos para conhecimento:
Resumo Diário de Tesouraria: Presente o Resumo Diário da
Tesouraria do dia 23 setembro 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 quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e sete euros e oitenta e quatro
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão e nove
mil seiscentos e setenta e seis euros e vinte cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e
quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia
23 de setembro do corrente ano foram cabimentadas despesas
no valor de trinta e nove milhões cento e setenta e nove mil
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duzentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos,
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor
de vinte e dois milhões trezentos e sessenta e um mil seiscentos e quinze euros e noventa e quatro cêntimos.
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.

dência 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 10.00 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.
Deliberação Nº 310/2014
Aprovação das Atas n.ºs 19/2014 e 20/2014
Em virtude das atas n.ºs 19/2014 e 20/2014 das reuniões
ordinárias da Câmara Municipal de 12 e 26 de setembro, respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os
seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, tendo a
Câmara, em cumprimento do disposto no 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.

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.

Deliberação Nº 311/2014
Alteração à tabela de preços 2014
Presente a informação n.º 7909/2014 da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

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

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por
unanimidade, aprovar a tabela de preços, com efeitos a partir
do dia 01 de outubro de 2014.
Deliberação Nº 312/2014
Hasta pública para alienação de um terreno, sito na Rua

O Presidente da Câmara Municipal

do Bairro - Lugar da Lomba – Paramos

A Secretária da Câmara Municipal

Presente a informação n.º 7836/2014 da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se
dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando
com a proposta dos serviços, deliberou, por maioria com os vo-
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tos contra dos Vereadores do PS, i. Alienar o bem imóvel sito

em 111.030,00€ (cento onze mil e trinta euros). iii. Aprovar as

na Rua do Bairro, Lugar da Lomba, da freguesia de Paramos

respetivas peças de procedimento de hasta pública para o efei-

do concelho de Espinho, inscrito na matriz predial urbana de

to da alienação do imóvel. iv. Fixar o próximo dia 04/11/2014,

Espinho com o artigo n.º 1652 e descrito na Conservatória do

pelas 11:00 horas, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal

Registo Predial de Espinho sob o n.º 1836/20060703 – ter-

de Espinho (Edifício dos Paços do Concelho) para efeitos da

reno para construção -, ao abrigo da competência prevista na

realização da hasta pública e respetiva praça. v. Designar o

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

Vice-Presidente da Câmara António Vicente de Amorim Alves

setembro, através de procedimento de hasta pública. ii. Fixar o

Pinto e os Vereadores Quirino Manuel de Mesquita de Jesus e

valor base de licitação do imóvel em 360.000,00€ (trezentos e

Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria para integrarem a Co-

sessenta mil euros). iii. Aprovar as respetivas peças de proce-

missão que dirigirá a praça e os trabalhos da hasta pública. vi.

dimento de hasta pública para o efeito da alienação do imóvel.

Determinar a publicitação da hasta pública por anúncio através

iv. Fixar o próximo dia 04/11/2014, pelas 10:00 horas, na Sala

da afixação de editais nos locais de costume, e da publicação

de Reuniões da Câmara Municipal de Espinho (Edifício dos Pa-

em jornal local e na página da internet do Município de Espinho

ços do Concelho) para efeitos da realização da hasta pública e

- devendo o anúncio conter os seguintes elementos: a identi-

respetiva praça. v. Designar o Vice-Presidente da Câmara An-

ficação e a localização do imóvel; o valor base de licitação; os

tónio Vicente de Amorim Alves Pinto e os Vereadores Quirino

impostos e outros encargos e despesas devidos; a modalidade

Manuel de Mesquita de Jesus e Carlos Augusto Ferreira de Melo

de pagamento admitida; o local e a data para a apresentação

Sárria para integrarem a Comissão que dirigirá a praça e os tra-

de propostas; o local, a data e a hora da praça; a indicação de

balhos da hasta pública. vi. Determinar a publicitação da hasta

outros elementos considerados relevantes

pública por anúncio através da afixação de editais nos locais
de costume, e da publicação em jornal local e na página da in-

Deliberação Nº 314/2014

ternet do Município de Espinho - devendo o anúncio conter os

Acordo de Colaboração com a Academia de Música de Espi-

seguintes elementos: a identificação e a localização do imóvel;

nho – AEC’S - 2014/2015

o valor base de licitação; os impostos e outros encargos e des-

Presente a informação nº 7864/2014 da Divisão de Educação

pesas devidos; a modalidade de pagamento admitida; o local

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

e a data para a apresentação de propostas; o local, a data e a

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

hora da praça; a indicação de outros elementos considerados

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

relevantes. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-

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

claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram

dade, aprovar o “Acordo de Colaboração entre o Município de

contra o ponto 3 da Ordem de Trabalhos por considerarem que

Espinho e a Academia de Música de Espinho, para apoio ao pro-

a Câmara deveria, através de um documento estratégico como

grama de Atividades de Enriquecimento Curricular através da

o PDM, garantir o controlo sobre o património municipal através

Atividade no Domínio Artístico – Música, aos alunos do primeiro

da atribuição de diferentes usos e não aliená-lo ao acaso e de

ciclo do ensino básico durante o ano letivo 2014/2015”, pelo

qualquer maneira.”.

valor base de €29.552,63 (vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e dois euros e sessenta e três cêntimos), isento de IVA.

Deliberação Nº 313/2014

A Câmara tomou ainda conhecimento que o valor em causa,

Alienação de um imóvel pertencente ao Município, sito na

repartido por dois anos económicos, consta dos Documentos

Rua 4, nºs 656 e 660 – Espinho

Previsionais para 2014.

Presente a informação n.º 7841/2014 da Divisão de Gestão
Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

Deliberação Nº 315/2014

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) ‘Espi-

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

nho Vivo’ - Pedido de Parecer ao Relatório Final

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando

Presente a informação nº 7930/2014 da Divisão de Ação So-

com a proposta dos serviços, deliberou, por unanimidade, i.

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

Alienar o bem imóvel sito na Rua 4 n.º 656 e 660 da fregue-

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

sia e concelho de Espinho, inscrito na matriz predial urbana de

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

Espinho com o artigo n.º 149 e descrito na Conservatória do

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

Registo Predial de Espinho sob o n.º 3901/2010120, ao abrigo

maioria com abstenção dos Vereadores do PS, emitir parecer

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

favorável sobre o Relatório Final do CLDS ‘Espinho Vivo’, nos

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, através de procedimento

termos e para os efeitos do previsto nos pontos 13.1.3 e 17.2

de hasta pública. ii. Fixar o valor base de licitação do imóvel

do Manual de Procedimentos do Programa de Contratos Locais
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de Desenvolvimento Social (aprovado pelo ISS,IP). Os Vereado-

Anta, no âmbito da organização das festas em honra de N. Sra.

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

dos Altos Céus e S. Mamede.

readores do Partido Socialista abstiveram-se no pedido de Parecer ao relatório final do Contrato Local de Desenvolvimento

Deliberação Nº 319/2014

Social (CLDS) por considerarem que, apesar do enorme mérito

Pedido de isenção de taxas pela realização de vistoria de

dos programas sociais em execução pela Associação de Desen-

salubridade

volvimento do Concelho de Espinho (ADCE), este documento

Presente a informação nº 7825/2014 da Divisão de Obras Par-

não releva a importância dos programas “CLDS Espinho Vivo”,

ticulares e Licenciamento sobre o assunto em título, que se dá

apresenta um relatório extremamente sumário sobre a execu-

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

ção física dos programas, a análise SWOT é extremamente in-

ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-

suficiente e não apresenta soluções para os problemas sociais

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

existentes no concelho de Espinho e a exposição financeira

midade, aprovar a isenção de taxas pela realização de vistoria

tem um nível de detalhe extremamente precário e pouco escla-

de salubridade, requerida por Maximino Soares Mourito.

recedor para a magnitude que estes programas sociais devem
ter e que o dinheiro dos contribuintes merecem.”.

Assuntos para conhecimento
Resumo Diário de Tesouraria: Presente o Resumo Diário da
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Deliberação Nº 316/2014

Tesouraria do dia 03 de Outubro de 2014 que apresentava os

Doação de Equipamento Desportivo

seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo

Presente a informação n.º 7896/2014 da Divisão de Gestão

da gerência de 2013 no valor de sete mil quinhentos e quatro

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

euros e trinta cêntimos) Trezentos e dezasseis mil duzentos

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

e seis euros e setenta e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO OR-

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

ÇAMENTAIS – Um milhão e catorze mil e noventa e oito euros

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

e setenta e quatro cêntimos. DOCUMENTOS – Trinta e um mil

unanimidade, aceitar a doação feita pela APE2 – Associação

trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara

de Pais de Encarregados de Educação de Espinho 2, ao abrigo

foi ainda informada que, até ao dia 3 de Outubro do corrente

da alínea a), nº 1 do artigo 62 da Lei nº 72/2014, de 2 de se-

ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e nove

tembro.

milhões duzentos e três mil cento e cinquenta e seis euros e
sessenta e nove cêntimos, e tendo sido efetuados pagamen-

Deliberação Nº 317/2014

tos até ao mesmo dia no valor de vinte e dois milhões nove-

Liberação total de caução - Reparação de ruas envolven-

centos e sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e seis euros

tes à obra de rebaixamento-de-caminho de ferro - Fase 1

e trinta e quatro cêntimos.

Presente a informação nº 7696/2014 da Divisão de Obras Municipais sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

Agradecimento da Paróquia de Espinho Nossa Senhora da

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

Ajuda

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

A Câmara tomou conhecimento do ofício da Paróquia de Espi-

mara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, apro-

nho Nossa Senhora da Ajuda a agradecer a colaboração da Câ-

var a liberação total dos valores retidos, associados à emprei-

mara na resolução do problema de infiltração de águas pluviais

tada “Reparação de ruas envolventes à obra de rebaixamento

na Capela Mortuária na Igreja Paroquial.

de caminho-de-ferro – Fase 1” adjudicada à empresa “Manuel
Agradecimento da AFPCE - II Gala do Desporto

Francisco de Almeida, S.A.”.

A Câmara tomou conhecimento do ofício da AFPCE – AssociaDeliberação Nº 318/2014

ção de Futebol Popular do Concelho de Espinho a agradecer

Subsídio a atribuir às festas em honra de N. Sra. dos Altos

o convite formulado para a II Gala do Desporto e a apresentar

Céus e S. Mamede

felicitações pela realização e organização do evento.

Presente a informação nº 7851/2014 do Gabinete de Apoio
às Coletividades, sobre o assunto em título, que se dá aqui por

Congratulação do SCE - II Gala do Desporto

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

A Câmara tomou conhecimento do ofício do Sporting Clube de

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

Espinho a congratular-se pela realização da II Gala do Despor-

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

to, e a agradecer à Organização e Júri a distinção de melhor

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00€

Instituição Desportiva do Ano e apresenta cumprimentos a to-

(dois mil e quinhentos euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de

dos quantos pertenceram à organização e promoção do evento.
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

aprovação por unanimidade.

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

Deliberação Nº 321/2014

estão confiadas.

Pedido de Parecer Prévio - Inspeção de Instalações de Gás
– Edifícios Municipais

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

Presente a informação nº 7982/2014 da Divisão de Obras Mu-

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

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

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

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

75/2013, de 12 de setembro.

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

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços de

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

“INSPEÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS – EDIFÍCIOS MUNICIPAIS”,

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

por ajuste direto à empresa PLURINSPEC – Consultadoria em

Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Ad-

Engenharia Controlo e Qualidade, Lda., pelo valor de 1.230,00

ministrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha

€ (mil duzentos e trinta euros), acrescido de Iva à taxa legal

Gonçalves, que a subscreveu.

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

O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal

Deliberação Nº 322/2014
Pedido de indemnização - acidente na via pública - Antó-

ATA N. 22/2014

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

nio Rui Cales de Castro
Presente a informação nº 7552/2014 da Divisão de Serviços
Básicos e Ambiente sobre o assunto em título, que se dá aqui
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata,
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo).
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento no valor de 130,64€ a António

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano dois mil e ca-

Rui Cales de Castro, referente aos prejuízos decorrentes do aci-

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

dente ocorrido na Rua 8, frente ao n.º 333, com a viatura com

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

a matrícula 12-AZ-25, propriedade de Maria Margarida Ribeiro

Presidência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira,

da Silva.

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de
Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fon-

Deliberação Nº 323/2014

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

Acordo de Parceria entre a Câmara Municipal de Espinho

Carlos Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira

e a Editorial MIC: Presente a informação nº 8313/2014 do

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

Departamento de Gestão de Recursos e Dinâmicas Municipais

sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

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

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

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

Presente a ordem de trabalhos foram tomadas as seguintes

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

deliberações sobre os assuntos dela constantes.

nhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar o Acordo de
Parceria entre a Câmara Municipal de Espinho e a Editorial MIC.

Deliberação Nº 320/2014
Aprovação da Ata nº 21/2014 de 10 de outubro

Deliberação Nº 324/2014

Em virtude da ata n.º 21/2014, da reunião ordinária da Câmara

Subsidio a atribuir às festas em honra de S. Martinho

Municipal de 10 de outubro, ter sido entregue em fotocópia a

Presente a informação nº 8338/2014 do Gabinete de Apoio

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

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

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo

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

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ (mil
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e quinhentos euros) à Fabrica da Igreja Paroquial de Anta no

nibilidade e ajuda que a Câmara lhes tem proporcionado, em

âmbito das festas em honra do S. Martinho.

especial na cedência de espaço no FACE para a realização da
Sessão Solene do 35º aniversário da Delegação de Espinho da

Deliberação Nº 325/2014

CVP.

Revisão de Preços referente à empreitada “Elaboração
dos projetos de Execução de Especialidades e da Emprei-

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

tada de Construção do Centro Escolar de Paramos”

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas

Presente a informação nº 8384/2014 da Divisão de Obras Mu-

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe

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

estão confiadas

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

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

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem

aprovar a Revisão de Preços.

execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro.

Deliberação Nº 326/2014
Alteração ao Regimento da Câmara Municipal de

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

Espinho:Presente a informação n.º 8402/2014 da Divisão de

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

Gestão Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título,

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

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

Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Ad-

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

ministrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha

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

Gonçalves, que a subscreveu.

por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regimen-
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to, passando as reuniões da Câmara Municipal a realizar-se

O Presidente da Câmara Municipal

quinzenalmente, à segunda-feira, com início às 17h00, e ainda

A Secretária da Câmara Municipal

acrescentar na parte final da redação do nº 2 do artigo 2º “e
numa plataforma digital, cujo acesso deve ser solicitado aos
serviços que asseguram o apoio administrativo e de secretariado ao Órgão Executivo do Município.”.
Assuntos para conhecimento:
Resumo Diário de Tesouraria: Presente o Resumo Diário da
Tesouraria do dia 17 de Outubro de 2014 que apresentava os

ATA N. 23/2014

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

seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo
da gerência de 2013 no valor de sete mil quinhentos e quatro

Aos trinta dias do mês de outubro do ano dois mil e catorze,

euros e trinta cêntimos): um milhão e quarenta e seis mil oi-

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

tocentos e noventa e dois euros e quarenta e cinco cêntimos.

reuniu-se em reunião extraordinária a mesma Câmara sob a

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: oitocentos e noventa e sete

Presidência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira,

mil seiscentos e três euros e sessenta e sete cêntimos. DOCU-

com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de

MENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e

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

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

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

17 de Outubro do corrente ano, foram cabimentadas despesas

Carlos Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira

no valor de trinta e nove milhões duzentos e dois mil novecen-

Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Pre-

tos e cinquenta e um euros e vinte e sete cêntimos, tendo sido

sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira,

três milhões cento e oitenta e seis mil setecentos e trinta e

entrando-se de imediato na Ordem de Trabalhos a que se refe-

nove euros e quarenta e oito cêntimos.

re o Edital nº 31/2014, de 27 de outubro.

Agradecimento da Delegação de Espinho da Cruz Verme-

Deliberação Nº 327/2014

lha Portuguesa

Documentos Previsionais para o ano 2015

A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Delegação de Es-

Presente a informação n.º 8535/2014 da Divisão de Gestão

pinho da Cruz Vermelha Portuguesa a agradecer toda a dispo-

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se
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dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante des-

o passado, obras sem qualquer valor acrescentado, atraso na

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

conclusão das obras de 2012 e um evidente desinvestimento

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

na solidariedade social; 9 – O despesismo alicerça-se na previ-

maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS, submeter

sível construção de uma nova piscina municipal no valor final

à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a)

de 3,3 milhões de euros (quando existem duas no concelho

do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ao

e que carecem da adequada manutenção e valorização) e na

abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, os Docu-

realização do campeonato do mundo de futebol de praia. Este

mentos Previsionais para o ano 2015 – opções do plano e pro-

pode explicar a dotação de 1,744 milhões na área da Promoção

posta de orçamento –, após a sua submissão à DGAL, para apre-

do Desporto, sem se entender de onde vem a fonte de finan-

ciação técnica, conforme previsto na alínea b) do nº 1 do artigo

ciamento; 10 – Os projetos que deveriam apontar a estratégia

10º da Lei nº 43/2012 de 28 de Agosto. Os Vereadores do PS

de investimento do município não estão plasmados no PPI ou

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores

no Plano de Atividades (PA) e revelam a inexistência de um

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram

projeto consolidado de desenvolvimento para o município de

contra os documentos previsionais para o ano de 2015 por

Espinho; 11 – O aumento da receita do principal imposto ar-

considerarem o seguinte: 1 – O empréstimo de curto prazo no

recadado, Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), ao longo dos

valor de 1,8 milhões de euros revela que há um descontrolo or-

últimos 3 anos, demonstra que a consolidação orçamental não

çamental na despesa e dificuldades crescentes na tesouraria;

tem sido devidamente refletido no lado da despesa, nomea-

2 – A existência de verbas extraordinárias previstas na receita

damente, na descida da despesa primária e nos consumos

são pura ilusão e difícil arrecadação, como ficou evidenciado

intermédios, sendo que as despesas correntes correspondem

nos orçamentos mais recentes; 3 – Não há consolidação orça-

a 59,7% do orçamento, cresceu 3 p.p. relativamente ao orça-

mental pelo lado mais adequado, o da despesa. Não existem

mento para 2014 e os encargos de funcionamento correspon-

medidas do lado da despesa que permitam ao município deixar

dem a 86% das receitas correntes; 12 – O excesso de despesa

de recorrer às receitas extraordinárias para existir o necessá-

corrente vai-se refletir na dificuldade em amortizar a dívida a

rio equilíbrio orçamental; 4 – As despesas correntes continuam

fornecedores de forma a esta apresentar valores próximos do

em crescimento acelerado e não há uma medida que evidencie

que está plasmado no Plano de Ajustamento Financeiro (PAF),

um esforço para a fazer descer. Pelo contrário, há sinais evi-

aquando da contratação do PAEL – Programa I. A dívida a for-

dentes que a receita está excessivamente sobrevalorizada; 5

necedores em 2015 deveria rondar os 3 milhões de euros, mais

- Os contratos interadministrativos demonstram que 75% da

concretamente 3.075.023,67 euros, o que vemos com particu-

população é completamente menosprezada por pura mesqui-

lar dificuldade em concretizar-se. Atualmente, a atual dívida a

nhez políticopartidária. Não se entende a falta de equidade e

fornecedores a 24/10/2014 rondava os 7,6 milhões de euros e

igualdade neste tipo de delegação de competência. As duas

até ao final do corrente ano, o município está comprometido a

maiores freguesias do concelho de Espinho, Anta / Guetim e

apresentar um valor de 3.330.515,95 euros. Parece-nos difícil

Espinho recebem apenas 20% das verbas correspondentes

que o município consiga descer a dívida a fornecedores até aos

aos contratos interadministrativos; 6 – O tarifário da água não

valores que se comprometeram com o Estado português atra-

cumpre o estabelecido na Recomendação 1/2009 da ERSAR

vés do PAF; 13 – Este orçamento evidencia ainda que a CME

e continua a aumentar as tarifas para o presente documento

ganha 100% com a água, (custos de 1 milhão e proveitos de 2

previsional em 2%, quando a inflação em Portugal é nula há

milhões), 50% com os encarregados de educação que pagam

4 trimestres consecutivos; 7 – A previsão de mais uma con-

as refeições escolares dos seus educandos e os encargos com

cessão no valor constante no Quadro I, (síntese da situação

o serviço da dívida atingem 15% das receitas correntes.”. Os

financeira atual e previsões de evolução do PAEL) para vendas

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

de bens de investimento de 3 milhões de euros, demonstra que

Presidente e Vereadores do Partido Social Democrata votaram

todos as anteriores propostas falharam. (concessão do parque

a favor dos Documentos Previsionais do ano 2015 porque se

de campismo, terreno no quarteirão entre as rua 2 e 4, 29 e

revêm nos seus princípios e orientações que passamos a citar:

31 para o orçamento para 2013, habitações devolutas, terre-

“O presente documento apresenta a projeção orçamental para

nos e concessão dos parques de estacionamento à superfície

o próximo ano, assente em critérios objetivos e com muito ri-

para o orçamento para 2014). Insistir nesta medida restritiva

gor. O plano de atividades e o plano plurianual de investimen-

não trará mais economia e competitividade ao concelho de

tos são ambiciosos, mas, tal como os documentos previsionais

Espinho, bem pelo contrário, nomeadamente à área mais im-

anteriores, são também realistas, conforme se pode comprovar

portante em termos de turismo e serviços; 8 - A componente

pela prestação de contas no final de cada exercício. As fun-

de investimento vertida no Plano Plurianual de Investimentos

ções correntes da autarquia pela prestação de serviço público

(PPI) que deveria apontar uma estratégia futura, reflete muito

às populações estão asseguradas e reforçadas em termos de
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dotação orçamental, particularmente e em áreas que se consi-

dência do Senhor Presidente, Joaquim José Pinto Moreira, com

deram fundamentais, como por exemplo o sistema de recolha

a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amo-

de resíduos ou as intervenções do espaço público. Propõe-se

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

dar continuidade ao investimento nas redes de água e sanea-

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos

mento por forma melhorar a eficiência da rede, reduzindo as

Augusto Ferreira de Melo Sarria e Luís Miguel Pereira Bernar-

incidências por ruturas e evitando transtornos para os utentes.

des dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente

O trabalho desenvolvido neste sector tem permitido assegu-

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-

rar o equilíbrio tarifário pelo lado da despesa. Estando no fi-

nica da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira.

nal da execução do Quadro de Referência Estratégica Nacional
(QREN), prevê-se a execução física e financeira final de diver-

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

sas candidaturas. Assegura-se também a realização de gran-

nimidade, retirar o ponto 6: Aprovação da realização do “Con-

des eventos, devidamente financiados e com a componente

curso de Marionetas e outras formas de Animar – Mar_Mario-

nacional assegurada numa lógica de não penalização das ativi-

netas 2015” e respetivo Programa e Regras de Participação e

dades correntes e de funcionamento municipais. Antecipando

agendá-lo para uma próxima reunião.

as oportunidades do novo quadro comunitário, Portugal 2020,

27

são igualmente apresentados projetos nesse âmbito, com ver-

Deliberação Nº 328/2014

bas a definir nos termos que venham a ser aprovados em sede

Aprovação das Atas 22/2014 e 23/2014

de candidaturas e respetivos contratos de financiamento. Em

Em virtude das atas n.ºs 22/2014 e 23/2014 das reuniões

termos de passivo inscreve-se o serviço da dívida e segue-se

ordinárias da Câmara Municipal de 27 e 30 de outubro, res-

com a tendência de redução do prazo médio de pagamento a

petivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os

fornecedores. Em conclusão, estamos perante um sólido, con-

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

sistente e consciente documento que seguramente merecerá

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

uma boa apreciação pelos espinhenses.”.

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo das suas
prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos do dis-

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

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

deliberação tomada na presente reunião, a fim de ter execução

aprovações por unanimidade.

imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 75/2013,
Deliberação Nº 329/2014

de 12 de setembro.

Pedido de parecer prévio para ajuste direto para “PrestaE não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente

ção de serviços de transportes escolares para o ano letivo

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a

2014/2015 – Auto Viação Feirense, Lda.”

presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da

Presente a informação nº 8546/2014 da Divisão de Educação

Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Ad-

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

ministrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha

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

Gonçalves, que a subscreveu.

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

O Presidente da Câmara Municipal

aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a abertura

A Secretária da Câmara Municipal

de procedimento de contratação para “Prestação de Serviços
de transportes escolares para o ano letivo 2014/2015”, por
ajuste direto, com a empresa Auto Viação Feirense, Lda., pelo
valor base de €240.00 (duzentos e quarenta euros), acresci-

ATA N. 24/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA
MUNICIPAL DE DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E CATORZE .
Aos dez dias do mês de novembro 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 Presi-

Assembleia Municipal de Espinho
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do de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e para os efeitos
do previsto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (LOE 2014 – Lei do Orçamento de Estado para 2014).
A Câmara tomou ainda conhecimento que o valor em causa,
repartido por dois anos económicos, consta dos Documentos
Previsionais para 2014.
Deliberação Nº 330/2014
Parecer prévio para aquisição de serviços de seguros
Presente a informação nº 8789/2014 da Divisão de Gestão Ad-

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

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

muito positivo que o executivo camarário traçou para 2015 no

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

seu orçamento. As perspetivas deste não se coadunam com as

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

dificuldades de tesouraria evocadas e principalmente, ao fac-

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

to de termos retenções devido aos fundos comunitários, uma

nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição

vez que os valores em causa são uma pequena percentagem

de serviços de Seguros, por ajuste direto à empresa SOLUCAO-

deste empréstimo e sempre têm existido. Parece-nos que este

-CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, S.A., pelo valor

empréstimo de curto prazo servirá para colmatar a falta de efi-

base de 260,00€ (duzentos e sessenta euros), nos termos do

cácia no combate à descida da despesa corrente e evidencia a

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

falta de cumprimento do PAEL e do PAF efetuado pelo municí-

bro (LOE 2014).

pio, não tendo este ainda feito uma revisão mais consentânea
com a realidade e os cenários macroeconómicos traçados a mé-

Deliberação Nº 331/2014

dio prazo para o país.”.

Contratação de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de
2015

Deliberação Nº 332/2014

Presente a informação n.º 8752/2014 da Divisão de Gestão

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

pinho e o Centro Social de Paramos – Terapias - ano letivo

dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta

2014/2015

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

Presente a informação nº 8295/2014 da Divisão de Educação e

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

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

maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, propor a

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

adjudicação ao Banco Santander Totta, S.A., pelas condições

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

apresentadas na sua proposta, e que nos termos da alínea

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,

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

aprovar o Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal

tembro, apresente a sua proposta à Assembleia Municipal para

de Espinho e o Centro Social de Paramos para apoio ao progra-

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

ma de aulas ao ensino especial do pré-escolar e do primeiro

com o n.º 4 do mesmo artigo, da Lei n.º 75/2013, de 12 de

ciclo do ensino básico durante o ano letivo 2014/2015, pelo

setembro, autorize a contratação do empréstimo em análise.

valor base de €17.257,50 (dezassete mil duzentos e cinquen-

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de

ta e sete euros e cinquenta cêntimos), isento de IVA.

voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram contra a Contratação de Empréstimo

Deliberação Nº 333/2014

de Curto Prazo para o ano de 2015 por considerarem que o

Aprovação da realização da «3.ª Bienal Mulheres d’ Ar-

valor contratado ser exagerado face ao alívio de tesouraria que

tes» e respetivo “Programa e Regras de Participação”

constituiu a contração do empréstimo com o Estado (PAEL) no

Presente a informação nº 8141/2014 da Divisão de Cultura

valor de 8,1 milhões de euros em Abril de 2013, ao Plano de

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

Ajustamento Financeiro traçado pelo município para 20 anos e

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

nunca na história orçamental do município de Espinho foi con-

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

traído um empréstimo de curto prazo deste montante, 1,8 mi-

tomou conhecimento e, concordando com a proposta da Divi-

lhões de euros. Em anos mais recentes existiram dificuldades

são de Cultura, deliberou, por unanimidade, aprovar a realiza-

para amortizar empréstimo de curto prazo na ordem dos 950

ção da “3.ª Bienal Mulheres d’ Artes ” (2015), e para efeitos da

mil euros dentro do prazo contratado, sendo que o valor médio

sua implementação aprovar o respetivo “Programa e Regras de

dos empréstimos contraídos no passado recente eram cerca de

Participação”, nos termos dos quais funcionará e se organizará

45% inferiores ao valor em causa. A alteração legislativa que

a iniciativa em questão, nos termos do proposto pelos servi-

estabeleceu o regime financeiro das autarquias locais e das

ços, ao abrigo das competências previstas nas alíneas k) (parte

entidades intermunicipais permite que este empréstimo de

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

curto prazo tenha por referência 1,5 vezes a média da receita

setembro, no âmbito da atribuição prevista na alínea e) do n.º

corrente líquida cobrada nos 3 últimos exercícios e não impõe

2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013. Mais deliberou a Câmara,

limites de endividamento bancário, seja ele de curto, médio ou

também por unanimidade, aprovar comparticipar o Prémio mo-

longo prazo. Apesar deste financiamento de curto prazo não

netário a atribuir no concurso da Bienal, com o montante de

ter nenhum impacto no stock da dívida, uma vez que tem que

€1.000,00 (mil euros). Esta despesa terá efeitos no início do

ser integralmente amortizado até ao final do ano, temos a con-

ano económico 2015 e consta do projeto de orçamento para

vicção que este valor é exagerado relativamente ao cenário

esse ano.
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novembro no Largo do Souto na freguesia de Anta.
Deliberação Nº 334/2014

29

Ocupação de Loja do FACE – Associação de Futebol Po-

Deliberação Nº 338/2014

pular do Concelho de Espinho – Pagamento de dívida em

Escuteiros Lobitos do Agrupamento 274 Espinho – Anga-

prestações

riação de fundos

Presente a informação nº 8701/2014 da Divisão de Gestão

Presente a informação nº 8737/2014 da Divisão de Gestão Ad-

Administrativa e Financeira sobre o assunto em título, que

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

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

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta

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

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

arquivo). Votação: Câmara tomou conhecimento e deliberou,

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

por unanimidade, aprovar a regularização da dívida em análise

nimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que

através de um plano de pagamentos mensal, no total de 36

autorizou o pedido dos Escuteiros – Lobitos do Agrupamento

prestações, iguais e sucessivas, no valor de 250,00€ (duzentos

274 Espinho para angariação de fundos nos dias 1 e 2 de No-

e cinquenta euros).

vembro, na rua 20 junto à porta do cemitério de Espinho.

Deliberação Nº 335/2014

Deliberação Nº 339/2014

Pedido de cedência de espaço no Mercado Municipal para

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e

realização de uma Feira de Usados

Silva

Presente a informação nº 8787/2014 da Divisão de Serviços

Presente a informação nº 8774/2014 da Divisão de Cultura

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

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

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

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

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

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

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimi-

tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal

dade, aprovar a cedência de um espaço no mercado municipal

José Marmelo e Silva nos meses de setembro e outubro do cor-

ao grupo Artyspinho, em parceria com a Associação Zoófila Pa-

rente ano e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas

tinhas sem Lar, para realização de uma feira de usados, no 1º

liberalidades.

sábado de cada mês das 07:00h às 13:00h.
Comemorações em Brunoy – Convite
Deliberação Nº 336/2014

A Câmara tomou conhecimento da participação do Presidente

Pedido de indemnização - acidente na via pública - Nuno

desta Câmara Municipal nas comemorações em honra dos laços

Miguel Ferreira Campos

que unem Brunoy com as três cidades com as quais está gemi-

Presente a informação nº 8790/2014 da Divisão de Serviços

nada, entre 12 e 14 de dezembro 2014, a convite do Presiden-

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

te da Câmara da edilidade francesa.

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

Resumo Diário da Tesouraria: Presente o Resumo Diário da

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou por una-

Tesouraria do dia 31 de Outubro de 2014 que apresentava os

nimidade, aprovar o pagamento no valor de 85,80€ (oitenta e

seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (inclui o saldo

cinco euros e oitenta cêntimos) a Nuno Miguel Ferreira Campos

da gerência de 2013 no valor de sete mil quinhentos e quatro

referente aos prejuízos decorrentes do acidente na Rua Cami-

euros e trinta cêntimos): vinte e um mil seiscentos e dezassete

nho de Ferro, com a viatura com a matrícula 43-CR-40.

euros e quarenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:
um milhão e cinco mil quinhentos e noventa e oito euros e se-

Deliberação Nº 337/2014

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

Festa em honra de S. Martinho – Anta

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

Presente a informação n.º 8751/2014 da Divisão de Gestão

informada que, até ao dia 31 de Outubro do corrente ano foram

Administrativa e Financeira, sobre o assunto em título, que se

cabimentadas despesas no valor de trinta e nove milhões cen-

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

to e oitenta e oito mil quatrocentos e dezassete euros e qua-

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

renta e um cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até

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

ao mesmo dia no valor de vinte e quatro milhões seiscentos

unanimidade, autorizar o pedido da Comissão de Festas a S.

e setenta e sete mil cento e setenta e seis euros e noventa e

Martinho de Anta para realização dos festejos de 11 a 16 de

sete cêntimos.
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe
estão confiadas.
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem
execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro.
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente
da Câmara e pela e pela Coordenadora Técnica da Divisão de
Gestão Administrativa e Financeira, Isaura Maria Gomes Pinto
da Rocha Gonçalves, que a subscreveu.
O Presidente da Câmara Municipal
A Secretária da Câmara Municipal
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REUNIÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL

31

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Novembro 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
16.735.849
41.663.683

Cobrada
Execução
19.483.531
78,16%
7.090.865
42,37%
26.574.396
63,78%

Despesa
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Total da Despesa

Orçamento
22.652.664
19.011.029
41.663.693

Paga
Execução
17.222.463
76,03%
9.339.178
49,13%
63,75%
26.561.642
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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

Nov-13
Nov-14
Liquidada
Cobrada
Liquidada
Cobrada
12.690.046 12.195.184 12.594.126 12.254.189
4.329.110
4.329.110
4.894.341
4.894.341
1.477.826
1.427.823
1.337.033
1.331.038
1.648.503
1.644.454
1.507.439
1.489.663
494.196
494.196
460.535
460.535
4.599.952
4.159.141
4.247.859
3.931.820
0
0
0
0
140.459
140.459
146.918
146.792
22.997.365 23.992.085 14.335.380 14.320.207
9.126.751
9.126.751
950.000
950.000
4.881.040
4.881.040
4.872.747
4.872.747
8.989.574
9.984.294
8.512.633
8.497.460
35.687.411 36.187.269 26.929.506 26.574.396

Nov-13
Faturada
Paga
18.011.568 17.088.680
10.973.808
9.743.277
6.238.023
6.572.242
799.737
773.161
1.427.230
1.414.293
225.747
224.872
1.202.358
1.188.546
7.985.523 14.770.300
6.605.465 13.773.138
1.380.058
997.162
1.238.748
2.824.345
1.238.748
2.824.345
28.663.068 36.097.618

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

Nov-14
Faturada
Paga
14.772.508 15.757.856
8.341.954
8.456.078
6.882.466
6.131.028
299.526
419.311
1.585.223
1.557.961
356.226
355.485
1.202.476
1.228.997
7.548.834
8.136.703
6.687.919
7.205.145
860.915
931.558
1.075.532
1.109.122
1.075.532
1.109.122
24.982.097 26.561.642

Receita Cobrada 2014

Alheia
54%

Própria
46%

Despesa Paga 2014
4%
31%

Encargos Funcionamento

59%

Serviço da Dívida
Investimento Global
Restantes Despesas

6%
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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

Nov-13
36.300.796,93
16.030.441,04
20.270.355,89
8.980.891,24
950.000,00
7.126.994,31
3.947.784,75
40.353,05
1.258.323,40
11.982,11
0,00
1.868.551,00
903.896,93
115.436,75
62.295,15
646.343,22
79.821,81
0,00
45.281.688,17

Nov-14
31.039.216,96
14.598.862,26
16.440.354,70
7.354.871,51
950.000,00
5.405.112,70
3.070.464,42
68.978,34
2.040.874,96
17.748,79
0,00
207.046,19
999.758,81
108.752,06
63.077,75
748.527,62
79.401,38
0,00
38.394.088,47

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

Nov-13

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO
DÍVIDAS A CURTO PRAZO

Evolução Prazo Médio Pagamentos a
Fornecedores

33
369

397
413

305
193
150

138
143

102

* Dados Provisórios

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
361.680
16.712.225
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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Nov-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 - Novembro
Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção
1

2

3

4

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

Assembleia Municipal de Espinho
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Dotação
4.366.037
4.321.017
4.321.017
45.020
45.020
17.338.109
8.573.509
7.348.716
1.224.793
0
253.871
0
253.871
8.129.788
0
3.356.894
1.634.662
1.395.017
1.187.097
556.119
380.942
256.427
124.515
791.390
4.210.058
791.390
2.001.786
495.387
495.387
0
0
653.307
5.120
648.188
268.187
427.539
0
222.350
205.189
26.341.743

Pagamento

Tx. Ex.

2.501.627 57,30%
2.474.627 57,27%
2.474.627 57,27%
27.000 59,97%
27.000 59,97%
9.157.090 52,81%
4.374.574 51,02%
3.740.388 50,90%
634.185 51,78%
0
n.a.
215.352 84,83%
0
n.a.
215.352 84,83%
4.282.867 52,68%
0
n.a.
1.658.530 49,41%
683.551 41,82%
806.797 57,83%
674.160 56,79%
459.828 82,69%
284.298 74,63%
175.573 68,47%
108.724 87,32%
253.920 32,09%
2.244.875 53,32%
253.920 32,09%
1.229.548 61,42%
114.918 23,20%
114.918 23,20%
0
n.a.
0
n.a.
481.355 73,68%
5.120 100,00%
476.236 73,47%
165.133 61,57%
182.277 42,63%
0
n.a.
79.999 35,98%
102.277 49,85%
14.085.868

53,47%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ
30 DE NOVEMBRO DE 2014

Atendimento Municipal - AME

Atendimento Municipal - AME

35

2014
12%

484
453
330

515
521
406

517
484
349

656
491
434

529
486
368

835
552
499

604
562
391

586
485
464

466
400
381

10%

519
486
448

9%

Água e Saneamento

Urbanismo

Rendas e Feiras

3015

3248

2851

3281

3500

3288

3038

3162

3190

69%
3069

3609

598
497
377

8

11

44

Rendas e Feiras

Atendimento Geral

Loja Interativa de
Turismo de Espinho

Nº de Visitantes - 2014

6

Urbanismo

Atendimento Geral

Loja Interativa de Turismo de Espinho
Visitantes Nacionais

Água e Saneamento

visitantes Estrangeiros

23

17

120

154

224

461

710

258

123

49

73

85

186

184

83

41

58

26%
19
74%

Visitantes Nacionais
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visitantes Estrangeiros
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Piscina Municipal de Espinho

109
100

Alunos Inscritos

289

309

1210

1210

220
1210

239
1239

537
1261

305

457
1276

1245

385
1284

1427

357

2014

0

Regime Livre

Piscina Municipal de Espinho

Piscina Municipal de Espinho

Alunos Inscritos por Actividade a 30 de Novembro

22%

Nível 0
Nível 1
Nível 2
Nível 3

Nível 0
10%

Nível 3A
4%

Regime Livre

Hidrobyke

Hidroginástica
20%

Nível 5
4%
Nível 4
4%

Alunos Inscritos

Ensino Especial
Hidroginástica

Protocolos
25%

78%

Bebés

Ensino Especial
2%
Hidrobyke
1%

Bebés
3%

Nível 3
8%

Nível 2
11%

Nível 3A
Nível 4

Nível 1
8%

Nível 5
Protocolos

Balneário Marinho de Espinho
N. utilizadores Piscina
573
351

644

660

715

773

542

junho

agosto

Assembleia Municipal de Espinho
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5536

julho

5012

5412

maio

5433

abril

4948

4920

março

5485

5304

janeiro fevereiro

4850

240

274

4572

4900

323

370

N. utilizadores Balneoterapia

setembro outubro novembro

36
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Piscina Solário Atlântico

Piscina Solário Atlântico
N. Total de Acessos: 12 227

N. utilizadores

5%

5146

5603

7%

42%

607

871

46%

Junho

Julho

Agosto

Setembro
Junho

Julho

Agosto

Setembro

Pavilhão Municipal N.G.
Nº de Horas de Utilização
A.A.Espinho

326

37

289
255

326

310

264

305

Novasemente G.D.

265

255

S.C.Espinho

P.S.P.
S.C.E. - Boccia
Manuel Lopes

148

Campeonato de Futsal Veteranos
S.C. Silvalde

42

Campeonato de Voleibol Escolar
Férias Desportivas de Verão
Torneio de Futsal Vila Silvalde
Veteranos

Pavilhão Municipal N.G.
Ocupação por Entidade

0%
1%

0%

1%

A.A.E.
1%

S.C.Espinho

5%

Novasemente G.D.

19%

P.S.P.
S.C.E. - Boccia
5%
32%

Manuel Lopes
S.C. Silvalde
Cam. de Futsal Veteranos
Férias Desportivas de Verão

3%

33%

Assembleia Municipal de Espinho
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Torneio de Futsal Vila Silvalde
Veteranos
Campeonato de Voleibol Escolar

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

Nave Polivalente de Espinho
Nº de Horas de Utilização

Convenção Fitness Manz
Portugal Telecom

1000

APAM
900

Escola de Surf Atitude

887

Cam. Nac. Robótica

863
820

800

Cam. Mund. Voleibol Escolar

764

torneio AMB

700

Férias Desportivas de Verão
666

600

596

Fed. Baloncesto Castilla Y León

626

Geocaching

552

P.S.P.

500
422

400

aeromodelismo

454

Supermães Cidade Espinho
Escola de Futebol Baixinhos
C.C.D. Câmara Municipal

300

Coro Amigos Música
200

C.Voleibol Espinho
C.C.D. Mochos

100

S.C. Silvalde

84

Novasemente G.D.

0

S.C.Espinho
A.A.Espinho

Nave Polivalente de Espinho

1%

Ocupação por Entidade

A.A.Espinho
S.C.Espinho

0%
0%
1%

6%

0%
0%

3%

1%

Novasemente G.D.

0%
2%

S.C. Silvalde

2%

C.C.D. Mochos
C.Voleibol Espinho

24%

Coro Amigos Música
C.C.D. Câmara Municipal

0%

Escola de Futebol Baixinhos

0%

Supermães Cidade Espinho

2%
2%

1%

Aeromodelismo

1%

P.S.P.

2%

Geocaching
Torneio AMB
Federación De Baloncesto De Castilla
Y León
Férias Desportivas de Verão

16%
32%

Cam. Mund. Voleibol Escolar
Cam. Nac. Robótica
Escola de Surf Atitude
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Museu Municipal / FACE
Nº de assitência nos eventos realizados

17
138

115

334

89

22
732

63
56
133

139
114

230

119

102

290

318

16

312

22

28

100

Museu Municipal / FACE
Ocupação do espaço por eventos

250

206
382

349

68

20
44
30

85
50
90

1034

363

4%

270

12%

150

14%
Congressos **

Teatro / Espetáculos

Visitas Guiadas

Workshops*
29%

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

Congressos **

Exposições

Visitas Guiadas

Workshops*

Teatro

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva
2014

437

711

400
N. Visitantes

596

Público Presente nas Atividades

3415

3927

2719

2911

2331

2999

3888

4266

600
4006

4487

Biblioteca Municipal JMS

2614

1063

1145

1134

1067

366

6167

39

Exposições

41%

20%

80%
N. Visitantes

Público Presente nas Atividades
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CULTURA

tos (livros, vídeos, revistas, etc.) aos estabelecimentos de
ensino públicos e privados do Concelho. Atualmente este
serviço móvel contempla também os Lares e Centros de

RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

Dia. Pretende igualmente ser útil para utilizadores com

SERVIÇOS DE BIBLIOTECA

mobilidade reduzida, permanente ou temporariamente,

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva é um serviço

fazendo chegar os documentos aos seus domicílios.

público de leitura, que disponibiliza aos seus utilizadores um acervo documental bastante diversificado e em

HÁ HISTÓRIAS À QUARTA

diferentes suportes, e dinamiza uma grande variedade de

Histórias para crianças e famílias, pelas Professoras vo-

atividades culturais envolvendo diferentes faixas etárias,

luntárias Cândida Ribeiro e Lígia Patacho.

estratos sociais, cumprindo, desta forma, os princípios bá-

Público Alvo: Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares.

sicos do Manifesto da UNESCO.

18 participantes | Entrada livre.

Para além da sua equipa multidisciplinar, beneficia igualmente do serviço prestado por voluntários e de parcerias

MAGIA DAS PALAVRAS LIDAS E ILUSTRADAS

com entidades públicas e privadas, de forma a otimizar

Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida

recursos humanos e financeiros.

Ribeiro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora

De salientar que a Biblioteca Municipal recebeu, pela re-

voluntária Isabel Pelaez.

presentante da Comissão Nacional da UNESCO, Dr.ª Fa-

Inscrições prévias para grupos máximos de 25 crianças,

tima Claudino, o certificado de Biblioteca Associada da

com idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos.

UNESCO (UNAL).

50 participantes

40

Este certificado visa premiar o trabalho desenvolvido no
cumprimento das missões consignadas pela UNESCO para

BEBÉTECA “LETRAS E CHUPETAS”

as bibliotecas públicas, sendo o principal objetivo desta

Atividades de promoção da leitura para a primeira infân-

rede encorajar as bibliotecas a desenvolver atividades no

cia. Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos má-

âmbito dos direitos humanos e da paz, do diálogo inter-

gicos com o bebé e seus familiares.

cultural, da proteção do ambiente e da luta contra a ilite-

Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais

racia.

fazem destas sessões vivências importantes para o de-

O projeto da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva pre-

senvolvimento do bebé.

tende, na sua generalidade, aproximar os núcleos étnicos

Periodicidade: um sábado por mês

e de imigrantes à comunidade local do Concelho de Espi-

Participação: 2.50 por bebé + até 2 acompanhantes

nho, facilitando a sua integração. Desta forma, agrupando

40 participantes

várias atividades no seio da biblioteca e disponibilizando
à comunidade novos veículos de conhecimento e de aces-

“CONTO UM CONTO PARA TI”

so à Biblioteca, à leitura e à informação, desejamos, com

Com a presença das mais conhecidas personagens das

os recursos e os serviços de que dispomos, poder propor-

histórias. São fantásticas as histórias que os personagens

cionar uma partilha cultural mais alargada.

das histórias têm para contar!

Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas

Nomes como a Branca de Neve, a radical Vovó Miquinhas,

promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de

o Pinóquio, a Pirata Zaragata, entre vários outros, já têm

setembro, outubro e novembro de 2014.

passado pela biblioteca para contar as suas histórias!
Periodicidade: um sábado por mês

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos (min. 5 e máx.
20 participantes)

BIBLIOITINERANTE

40 participantes | Entrada livre

Empréstimo ao domicílio (utilizadores com mobilidade re-

ONDA POÉTICA

duzida), Escolas, Lares e Centros de dia do concelho de

Coordenação: Anthero Monteiro

Espinho.

Leituras: Coletivo da Onda Poética

Este serviço faculta diariamente empréstimo de documen-

104 participantes
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MÚSICA COM BEBÉS & PAPÁS

quinzena de setembro uma exposição-venda de livros e

“Fazer música com bebés & papás é antes de mais uma

uma mostra de ilustrações. No dia 6 decorreu a apresen-

sessão de partilha e sociabilização.

tação do projeto pela diretora da associação, Rosa Vilas

Os bebés e respetivos acompanhantes são expostos a um

Boas. Contamos com a presença da ilustradora Isabel Pe-

ambiente musical rico, de qualidade, variado em timbres e

laez que também participou neste projeto.

estilos musicais, com vista à aquisição de um vocabulário

“A Ajudaris é uma IPSS com estatuto de utilidade pública.

e repertório musical.

As Histórias da Ajudaris são um dos seus vários campos

A música e as histórias sonoras contadas transportam-nos

de ação, com vista à promoção da cidadania e da inclusão

para um mundo de fantasia, proporcionando momentos

social.

inesquecíveis.

As Histórias Ajudaris foram iniciadas em 2009 e envol-

Através da observação, da imitação e da experimentação

vem, presentemente, mais de 5000 alunos, 41 estabele-

ao longo da sessão os bebés desenvolvem principalmente

cimentos de ensino e 80 ilustradores.

a perceção sensorial, a linguagem gestual, a coordenação

175 visitantes

motora e posteriormente e consequentemente, a construção de conceitos de propriedades do som como forte e

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “NÓS E VÓS” DE LEONOR

fraco, rápido e lento, timbres, noção de pulsação, grave

SOUSA E BETA MORAIS

e agudo.

200 visitantes

O bebé aprende mais através da voz humana direta do que

41

por gravação áudio, aprende em relação afetiva, apren-

A Biblioteca Municipal participou nas Comemorações

de por contraste tímbrico e dinâmico, aprende associando

do Dia Mundial do Turismo – “Livros a passear”

o som ao movimento fluído e relaxado alternado com o

Presença da Carrinha Itinerante

de pulsação, aprende associando o som ao estímulo vi-

10h às 16h30 - Jogos, Livros sobre Espinho e Turismo

sual não sonoro, aprende com a variedade métrica e to-

11h às 16h30 - Narração de histórias alusivas ao dia

nal, aprende com o contraste entre som/silêncio, aprende

75 participantes

mais se o que ouve estiver associado a sílabas neutras e
menos a palavras. “

Jornadas Europeias do Património 2014 “Arte Xáve-

Público-alvo: dos 0 aos 36 meses

ga em Espinho”

Custos: €7,5 bebé e acompanhante | €2,5 acompanhante

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva aderiu às

extra

Jornadas Europeias do Património 2014, subordinado ao

70 participantes

tema “Património, sempre uma descoberta”.
Pretendeu-se promover uma atividade lúdica, com crian-

CONTOS E CANTOS PARA INFANTES

ças dos 6 aos 10 anos, intitulada “Arte Xávega em Es-

Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do conta-

pinho”, pois neste concelho ainda se pratica um tipo de

dor”.

pesca que tomou a designação de “Arte Grande” ou “Arte

Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias,

Xávega”, uma atividade piscatória que ainda tem muito de

conceitos e informação de forma lúdica e cativante, quer

tradicional. A atividade consistiu no visionamento de um

para miúdos quer para graúdos.”

documentário atual sobre a arte xávega e manuseamento

Inscrições: crianças com idades compreendidas entre os

de utensílios de pesca.

2 aos 5 anos

Esta técnica peculiar, da qual devemos destacar o tipo de

Custo: 2.40€ (por criança)

embarcação e as dimensões das redes, e moldada por um

30 participantes

tipo humano original que desenvolveu uma forma particu-

Exposição “Histórias da Ajudaris’13”

lar de organização social, a Xávega assume-se como um

O projeto “Histórias Ajudaris” é uma iniciativa de incenti-

fator de primordial importância no património identitário

vo à leitura e à escrita e de ajuda aos que mais precisam,

da comunidade espinhense.

desenvolvido pela associação AJUDARIS. A Biblioteca Mu-

75 participantes

nicipal José Marmelo e Silva recebeu durante a primeira
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Colóquio “Indicadores para a Qualidade de vida” so-

Dia Internacional da prevenção do Cancro da Mama.

bre o tema “Ambiente”

30 participantes

Iniciativa promovida pela ACIVE – Associação Cívica de
Espinho.

“Sem Sobras” – Semana Europeia da Prevenção de Re-

35 participantes

síduos’ 14
Assinalou-se, entre os dias 22 e 30 de Novembro, a 6ª edi-

Lançamento do livro “A Caminho da Liberdade com

ção da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, uma

Mão na Terra Pé no Mar” de Maria Joaquina Serrano

iniciativa que tem sempre como objetivo sensibilizar os

35 participantes

cidadãos para esta problemática, reforçando a necessidade de prevenir a sua produção.

Cerimónia de Entrega do Certificado que Integra a Bi-

O “Desperdício alimentar” foi o grande tema deste ano,

blioteca Municipal José Marmelo e Silva na Rede de

pretendendo-se alertar para as repercussões sociais, eco-

Bibliotecas Associadas da Unesco

nómicas e ambientais, representando uma parcela sig-

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva recebeu, pela

nificativa do conjunto de resíduos urbanos anualmente

representante da Comissão Nacional da UNESCO, Dr.ª Fa-

produzidos.

tima Claudino, o certificado de biblioteca associada da

Uma vez mais, a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

UNESCO (UNAL).

associou-se a esta iniciativa, lançando a ação “Sem so-

A cerimónia contou com diversos momentos multicultu-

bras”. Esta consistiu na oferta de sobras de pão recesso,

rais por alunos oriundos de vários países, residentes em

por parte dos munícipes, padarias (Aipal, Pão Pepim, Palá-

Espinho.

cio do Pão, Pão Athena, La Traviata, Padaria Guetim, Forno

25 participantes

de Espinho) e restaurantes (Wind surf, O Padrinho, Ripolim, Graciosa, Aquário, Zagalo, Marreta, Casa Abel, Casa

Lançamento do livro “Alimentação: Património Cultu-

Américo) do concelho de Espinho aderentes ao projeto,

ral Imaterial” de Antero Costa

para alimentar cem galinhas que são vendidas semanal-

58 participantes

mente na feira de Espinho.
O objetivo foi alcançado, porque permitiu que não se des-

Lançamento do livro “Vamos a Mexer” de Castro Fer-

perdiçasse 224 Kg de sobras de pão no mês de novembro.

reira-Padrão

A ação demonstrou que existe efetivamente uma percen-

40 participantes

tagem significativa de sobras de pão, que não sendo aproveitadas acabam diariamente no caixote do lixo.

Apresentação do livro “Lágrimas ao vento” de Teresa

É de salientar o interesse demonstrado no final de no-

Costa

vembro em continuar a campanha para além da Semana

A apresentação estave a cargo do escritor José Alberto Sá.

da Prevenção dos Resíduos.

8 participantes

Este tipo de ação permite gerar novos comportamentos e
práticas adequadas relativas ao ambiente. Todos juntos

Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva associa-se

podemos ajudar!

à “Onda Rosa”

76 participantes

A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva associou-se
à “Onda Rosa” promovida pela Liga Portuguesa Contra o

Comemorações do 28º aniversario da Biblioteca Muni-

Cancro. Durante a 2ª quinzena do mês de outubro várias

cipal de Espinho - José Marmelo e Silva (15/11/1986)

iniciativas decorreram para assinalar o dia 15 de outubro,

Programa

o “Dia Mundial da Saúde da Mama” e o dia 30 de outubro o

10 a 15 de novembro

“Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama”.

“Eu gosto de vir à Biblioteca Municipal porque…” – Espaço

Com a presença da sr.ª Vereadora da Cultura da CME, Dr.ª

que dá voz aos leitores da Biblioteca Municipal.

Leonor Fonseca, colaboradores da CME, funcionários e

14 de novembro | 17h00

leitores da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, foi

Hora do conto especial para crianças e famílias “O livro

tirada uma fotografia de grupo “cor de rosa”, no âmbito do
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que voa” de Pierre Laury e Rébecca Dautremer

áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito

Entrada Livre

da história e do património local o Museu Municipal já produziu

14 de novembro | 17h30

quinze exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho

Música: Before the Storm

de investigação histórica.

Entrega de prémios aos melhores leitores (bebé, Infantil,
Juvenil e Adulto)

Exposições

Entrega de certificados aos participantes na Ação de For-

O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de

mação de Informática

Setembro a Novembro as exposições temporárias “XVI Con-

Bolo de aniversário

temporâneos” (pintura e escultura), “Símbolos do Passado”

27 participantes

(pintura e artesanato) e “S.C.E. – 100 Anos de História Viva”
e “Picasso em Ferro”, do mestre Plácido Souto. Nestes três

1º Aniversário da Bebéteca – “LETRAS E CHUPETAS”

meses as exposições foram visitadas por oitocentas e vinte

Programa:

pessoas, incluindo visitantes oriundos da França, Alemanha,

- 11h00 Momento musical pelo Coro de Iniciação da Aca-

Espanha, Brasil, Holanda e Nova Zelândia.

demia de Música de Espinho

820 visitantes

– “Letras e Chupetas” – atividades de promoção da leitura
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na 1ª infância. Sessão especial para recordar os melhores

Jornadas Europeias do Património

momentos, recheada de surpresas!

As Jornadas Europeias do Património 2014 decorreram este

- 11h45 – Degustação de bolinhos para bebés, pela em-

ano nos dias 26, 27 e 28 de setembro, subordinadas ao tema

presa “Bolinhas de Sabão”

Património, sempre uma descoberta com cerca de 500 activi-

Público alvo: Bebés e Papás

dades que se desenvolveram em todo o Território Continental

Entrada livre

e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, distribuí-

- 15h00 – Concerto de Relaxamento e Meditação com os

das por 130 concelhos, com a participação de 310 entidades

Sons dos Himalaias (com Gongos e Taças Tibetanas), por

públicas e privadas. Espinho associou-se a este evento, com

Cátia Duque – Psicóloga e Formadora, Coordenadora do

um roteiro pelo património religioso do concelho, que incluiu

Núcleo de Santa Maria da Feira – Associação Portuguesa

visitas guiadas à Capela de Santa Maria Maior e Igreja Matriz

de Reiki

de Espinho.

Público alvo: Adultos (preferencialmente grávidas)

10 participantes

Preço de inscrição: 10.00€ por pessoa
Limite máximo de inscrições: 25

Seminários, Convénios, Encontros, Reuniões, Workshops

80 participantes

e Espectáculos no FACE
O Auditório, salas de formação e átrios do FACE foram palco

Lançamento do Livro de Poesia “Sopro” de Leonor So-

de atividades diversas incluindo, seminários, convénios, encon-

bral

tros, reuniões, workshops, espectáculos de música e cinema.

60 participantes

1490 participantes

SERVIÇO DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA | FACE

SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL

O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla

O serviço de promoção cultural realizou várias actividades no

vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimen-

âmbito do CINANIMA 2014, entre as quais destacamos a expo-

to cultural e preservação da memória coletiva da comunida-

sição do festival e as sessões para as escolas.

de local através de duas exposições permanentes dedicadas

O Festival Internacional de Marionetas de Espinho – Mar-Mario-

a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte

netas 2015 já está em andamento com a actividade o “Mário

Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de expo-

e a Neta vão à escola”, percorrendo as escolas do 1.º ciclo do

sições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao

concelho.

grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas
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Cinanima

Municipal para Acompanhamento da Elaboração do Regula-

Sessões no Forúm de Arte e Cultura de Espinho - FACE

mento, cujos trabalhos se encontram ainda em curso (tendo já

434 espectadores

sido realizadas sete reuniões).

Sessões na Biblioteca Municipal, Casino de Espinho e Centro Multimeios

HORTA COMUNITÁRIA DE PARAMOS

2638 espectadores

A equipa técnica responsável pelo projeto definiu o cronograma com as actividades a desenvolver.

AÇÃO SOCIAL
INTERGERACIONAL
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Foram realizadas reuniões em estreita articulação com a Divisão de Cultura, com o Centro Social de Paramos e com diversos
jovens residentes no Complexo Habitacional da Quinta, para a
execução da actividade “O Espantalho”.

INTERVENÇÃO PROXIMIDADE
Foi reforçada a intervenção de proximidade nos territórios de
Paramos, Anta, Guetim e Silvalde, sendo de destacar os territórios de Paramos e Anta, nos quais existem espaços de atendi-

HABITAÇÃO SOCIAL

mento, alavancando resultados cada vez mais positivos no que

A intervenção multi-institucional tem vindo a ser uma práti-

respeita à gestão social destes territórios.

ca corrente nesta área. Destacam-se ações como a preparação
de processos de realojamento, visitas domiciliárias, contactos
informais com a população residente nos diversos complexos

REDE DE APOIO ALIMENTAR
Com o início do novo ano letivo, o projeto ‘Rede de Apoio Ali-

habitacionais, reuniões de entrada e atendimento de vários

mentar’ que visa rentabilizar os recursos existentes no terri-

moradores para resolução de conflitos de vizinhança e orien-

tório e permitir o aproveitamento dos excedentes diários dos

tações diversas.

estabelecimentos escolares concelhios e canaliza-los para as

Realizou-se mais uma “Quermesse Comunitária” no Complexo

famílias e indivíduos que necessitam de apoio ao nível alimen-

Habitacional da Quinta de Paramos, promovida pelo Centro

tar, voltou a ser assumido pelas instituições parceiras (Câmara

Comunitário do Centro Social de Paramos e que contou com a

Municipal de Espinho, Cerciespinho, Delegação de Espinho da

colaboração dos nossos serviços.

Cruz Vermelha Portuguesa, Escola Dr. Manuel Gomes de Almei-

Com o objetivo de traçar um plano de intervenção interinstitu-

da, Escola Dr. Manuel Laranjeira, Escola Sá Couto e Setor Social

cional para o Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, foram

da Paróquia de Espinho).

realizadas várias reuniões com o Centro Comunitário da Ponte
de Anta e com a entidade Chuva d´Afetos.
No âmbito da implementação do “Novo Modelo de Gestão dos

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO
No passado dia 29 de novembro realizou-se uma ação de for-

Atrasos e Incumprimentos no Pagamento de Rendas de Habi-

mação geral sobre voluntariado, dirigida aos todos os voluntá-

tação Social do Município de Espinho” deu-se continuidade à

rios que integram o Banco Local de Voluntariado.

gestão dos incumprimentos, com a monitorização mensal do
pagamento das rendas e realização de reuniões e contatos regulares com os titulares da ocupação dos fogos de habitação

CEIA SOLIDÁRIA
Tendo em vista a realização de mais uma Ceia de Natal direcio-

social e/ou técnicos que acompanham os agregados familiares

nada para a população em situação de sem abrigo e carenciada

no âmbito de processos de RSI ou Ação Social.

do concelho, iniciaram-se os contatos com os estabelecimentos

Decorridos 6 meses da implementação do processo, foi elabo-

de restauração, confeitarias/padarias, entre outros, para que,

rado relatório de avaliação do mesmo.

em parceria e de forma solidaria, se proporcione a esta popu-

A proposta de Projeto “Regulamento de Habitação Social do

lação mais um momento de conforto, fraternidade e convívio.

Município de Espinho” foi aprovada pela Câmara Municipal,
foi sujeita a discussão pública, não tendo sido apresentadas

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO

quaisquer sugestões ou exposições, bem como foi submetida à

No âmbito do programa INATEL, entre os dias 21 e 26 de Se-

apreciação e revisão de Comissão Especializada da Assembleia
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tembro, foi realizada uma viagem a Piódão, direccionado para

Deu-se continuidade à dinamização das reuniões do núcleo

a população sénior do concelho, que contou com 42 participan-

executivo, foi realizada uma reunião sobre a ‘Educação Espe-

tes.

cial’, uma reunião entre a unidade técnica da rede social e a

Reiniciaram as aulas de Meditação direcionadas para a popu-

Segurança Social (ponto de situação quanto ao Plano de Ação)

lação sénior.

e uma reunião com as entidades do CLAS no âmbito do tema

Realizou-se no dia 9 de novembro, na Nave Polivalente, mais

dos Comportamentos Aditivos e Dependências.

um Baile de S. Martinho, no qual não faltou animação, boa dis-

Foi assegurada a presença em duas reuniões extraordinárias

posição, convívio e as “quentes e boas” castanhas.

convocadas pela Plataforma Supraconcelhia do Grande Porto.

No que concerne ao Diagnóstico do ‘Envelhecimento e Dependência’, foi realizada a correção das listagens finais de inquéritos realizados e feita a análise das situações relativas de idosos não contactados.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA O
CHVNG/E
No período em análise, o projeto registou 706 utilizações.

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias,
destacam-se as seguintes atividades:
IOMA 2014 - Torneio Internacional – APAM

FORMAÇÃO CONTÍNUA
A DASIS esteve representada nas ‘Jornadas Seniores – Saúde,

45

DESPORTO

Rede Afetiva, Rede Institucional’, promovidas pelo Centro Hospitalar do Porto, no passado dia 4 de novembro.
Foi assegurada a presença no Seminário ‘Poder Local e o Setor
Solidário, a Rede Social e os Novos Desafios do Planeamento’,
organizado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no passado dia 26 de novembro, em Coimbra.

20 e 21 setembro
O IOMA-2014 (Internacional Open of Marcial Arts) foi organizado pela Associação Portuguesa de Artes Marciais (APAM), tendo contado com o apoio da Câmara Municipal de Espinho (CME).
Nos últimos 40 anos, APAM visa a preservação e a transmissão
do espírito das artes marciais não só em Espinho, mas um pouco por todo o país. Para comemorar os 40 anos de existência,
a APAM organizou este torneio internacional que reuniu vários
atletas nos mais variados estilos de artes marciais.

REDE SOCIAL
Foram elaborados os seguintes relatórios:
1. ‘Intervenções Preventivas – Inquérito aos Directores de Turma’: Inserção dos inquéritos em base de dados de SPSS; Tratamento dos dados obtidos; Elaboração do relatório.
2. Avaliação da Rede Concelhia de Provisão Alimentar: Inserção
dos inquéritos aplicados às instituições em base de dados de
SPSS; Tratamento dos dados obtidos; Elaboração de uma base
de dados, remetida à Segurança Social, com o número de beneficiários / famílias que recebem apoios de mais do que uma
instituição; Elaboração do relatório.
Procedeu-se à construção de uma base de dados para a recolha de informações sobre os produtos de apoio existentes no
concelho.
Foi redigida uma síntese das conclusões do Diagnóstico ‘Actividades Económicas, População Activa e Desemprego’.
Foi criado o Guia de Recursos para a Deficiência.
Foi elaborada uma declaração e remetida ao SICAD, I.P., na qual
se atestava a importância de dar continuidade ao projecto
SMACTE do Centro Social de Paramos.

II Gala do Desporto – C.M.E.
27 de setembro
A cerimónia teve como palco a Nave Polivalente do município
e incluiu, além da entrega dos prémios aos vencedores das diversas categorias, inúmeros momentos de exibição das colectividades desportivas do concelho. Estiveram presentes além do
Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira,
todos os membros do executivo, bem como dirigentes da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho e ainda
algumas personalidades locais e outras internacionais ligadas
ao desporto, tais como os treinadores de futebol Vitor Pereira
e Manuel José.
Os vencedores nas categorias previstas, foram os seguintes:
Treinador do Ano: José Eduardo Maganinho (Oporto Golf Club);
Atleta Revelação: Ana Catarina Marques (Novasememte GD);
Atleta do Ano: João Filipe Pinto (SCE Boccia);
Equipa do Ano: Beatriz Salvador; Bárbara Santos; Lara Almeida;
Mariana Fonseca; Mariana Ramada; Maria João Casteajo (AAE).
Dirigente do Ano: Norberto Moreira (Novasemente GD);
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Reconhecimento Público e Homenagem: António Correia “To-

lista de atletas inscritos recheada de talentos e com um nível

ninho” (SCE);

competitivo do melhor nacional.

Associação Desportiva do Ano: Sporting Clube de Espinho
II Jornada Não -Seniores em Badmínton - A.A.E.
2ª Circuito Nacional de Estrada – Prova de Espinho

8 de Novembro

26 outubro
Realizou-se no dia 26 outubro, a 2ª edição da Corrida de Espi-

No dia 8 de novembro realizou-se também em Espinho, a prova

nho, uma prova que pertence ao Circuito Nacional de Estrada

de apuramento zonal não sénior.

com 10 kms de extensão, que se revelou num verdadeiro sucesso, com perto de 300 inscritos vindos de todo o país.

Encontro Regional Karate Shotokan Espinho

Para esta corrida, admitiram-se candidaturas de atletas mascu-

8 de Novembro

linos para os escalões juniores e seniores, bem como veteranos

Realizou-se no pavilhão de treinos da Nave Polivalente o en-

I a VI. As atletas femininas preencheram os escalões juniores e

contro regional de Karaté Shotokan Orientado por Sensei Luis

seniores, veteranas I e II.

Filipe Ferreira e Sensei Filipe Silva.

Antes da prova principal, houve lugar a uma caminhada, com
a extensão de 5 quilómetros, para todos que não tendo am-

Baile de Idosos - São Martinho 2014

bições à prova de corrida, quiseram mesmo assim participar e

9 de Novembro

disfrutar de uma prova com um circuito espantoso, para prova

Realizou-se no dia 09 de novembro, o habitual Baile de Idosos

de estrada, beneficiando da singular arquitectura da cidade es-

de São Martinho, para o qual foram convidados os idosos do

pinhense.

concelho.

No final da prova, os prémios foram entregues pelas mãos do

Esta iniciativa decorreu no pavilhão da Nave Polivalente de Es-

Dr. Pinto Moreira, e Dr. Vicente Pinto, Presidente da Câmara e

pinho e contou com muita animação e castanhas, próprias da

Vice-Presidente respetivamente.

época.
Estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal de

Outras atividades

Espinho, Pinto Moreira, bem como a Vereadora da Ação Social

Outubro

Leonor Fonseca.

Foram realizados 11 jogos oficiais na modalidade de voleibol e 2 jogos de andebol.

Espinho Manz Fitness 2014
22 e 23 novembro

Torneio de Centenário SCE Voleibol

Nos dias 22 e 23 de novembro decorreu em Espinho, na sua

- Jogo C.A. Madalena vs. S.L. Benfica – Seniores Masculinos

XXI edição, da maior Convenção de Fitness da Europa, desta

- Jogo S.C.E. vs. A.A.E - Seniores Masculinos

feita realizada no nosso município. Durante os dois dias de

- Jogo 3º vs. 4º - Seniores Masculinos

evento, os participantes tiverão acesso a 70 workshops e 12

- Jogo Final - Seniores Masculinos

Masterclasses apresentados por mais de 50 convidados nacio-

- Apresentação equipas de voleibol

nais e internacionais em 4 instalações distribuídas por toda a
cidade.

Clube PT - XLVII TORNEIO DA AMIZADE
ESPINHO EM FORMA
Torneio Triangular AAE Andebol

Média diária de utilizadores: 110
Total de utilizadores | Alunos inscritos no projeto: 220

II Jornada Seniores em Badmínton - A.A.E.

Utilizadores: População do Concelho de Espinho com mais de

1 de novembro

55 anos

No sábado, dia 1 de Novembro, disputou-se o segundo zo-

Actividades Realizadas:

nal de apuramento do circuito nacional de seniores da época

1º período do ano lectivo 2014/2015

2014- 2015 em Badminton.

Marcha (Balneário marinho/Nave Polivalente)

Esta prova realizada Nave Polivalente de Espinho teve uma

Hidroginástica (Balneário Marinho e Piscina Municipal)
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OBRAS PARTICULARES
E LICENCIAMENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências,
destacam-se as seguintes atividades:
N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 367
Licenciamento Zero
		Estabelecimento: 31

co-expressivas e música).
Neste sentido, foi efetuado um concurso para prestação de
serviços para o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular das escolas básicas do 1.º ciclo da rede pública do concelho de Espinho, para o ano letivo 2014/2015,
sendo atribuído à empresa – Forminho, Consultoria de Gestão
e Formação, Lda.
No âmbito deste programa, o Municipio firmou dois acordos de
colaboração, um com a Academia de Música de Espinho para
o desenvolvimento de atividade no domínio artístico – música
e outro com a Associação Leões Bairristas FC destinado a garantir as aulas no domínio desportivo aos alunos da Escola da

		Horário: 39

Marinha.

		

Assim, o município garante aos alunos do 1.º ciclo que frequen-

Ocupação da via pública: 14

Licenciamento Publicidade: 7

tam estas atividades todas as valências necessárias para seu

Elevadores: 104

o bom funcionamento, incluindo instalações desportivas (Nave

Expediente diverso (Exposições e reclamações): 172

Polivalente Desportiva) e transporte para deslocação de alunos.

PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 75
N.o de requerimentos em processos licenciamento: 201
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PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 124
N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO GSP/GSE/
Email): 421
N.o em processo licenciamento: 109
N.o em procedimento genérico: 312

O serviço será disponibilizado de setembro de 2014 a junho de
2015 pelo valor total de €139.498,78 (cento e trinta e nove
mil, quatrocentos e noventa e oito euros e setenta e oito cêntimos).
Colaboração no 1.º Aniversário da Loja Interativa
Colaboração com a Divisão de Turismo na divulgação pelas escolas de algumas iniciativas inseridas na comemoração do dia
Mundial do Turismo; Para comemorar o 1.º Aniversário da Loja
Interativa, no dia 24 de setembro, o Serviço Educativo dinamizou um conjunto de atividades para os mais pequenos, na

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 8

alameda 8 em frente à LIT.

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 35

Participaram na iniciativa, através de convite efetuado pela Di-

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS COM REGISTO AOS MUNÍCIPES:91

visão de Educação e Juventude, 2 turmas do pré-escolar e 2

Conclusão da proposta de alteração do Regulamento Municipal

turmas do 2.º ano do 1.º ciclo das escolas do nosso concelho.

de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas
do Município de Espinho - RMUETOU

Regime de Fruta Escolar | 2014/2015
A Câmara Municipal de Espinho aderiu ao projeto da Comissão
Europeia “Fruta para as Escolas”. A candidatura apresentada ao

EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca (IFAP) foi
aprovada e destina-se às escolas do 1.º ciclo.
O Regime de Fruta Escolar (RFE), instituído no âmbito da União
Europeia, consiste na distribuição de uma peça de fruta, duas
vezes por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das
escolas públicas e na realização de atividades no meio escolar,

Atividades de Enriquecimento Curricular | 2014/2015
As Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, são atividades complementares às aprendizagens do ensino curricular
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas da aprendizagem da língua inglesa, atividade no domínio desportivo e
atividades nos domínios artístico e científico (atividades lúdi-

que visem o desenvolvimento de competências de alimentação
saudável e o conhecimento da origem dos produtos agrícolas.
Os objetivos principais do RFE são:
• Saúde Pública: melhorar a qualidade nutricional de oferta alimentar em meio escolar contribuindo para reduzir o risco de
doenças crónicas associadas à obesidade;

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.5 de Dezembro de 2014

EQUIPAMENTO MUNICIPAIS

• Educação: reforçar a aquisição de competências nas áreas da

Projeto Heróis da Fruta | 2014/2015

educação alimentar e da saúde em contexto escolar;

Depois do sucesso das edições anteriores que envolveram no

• Agricultura: aproximar as crianças do mundo rural e dar a

total 136.201 alunos de jardins-de-infância e escolas básicas

conhecer a proveniência dos alimentos, com vista à criação e

de todo o país, o projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Sau-

manutenção de hábitos de consumo hortofrutícolas.

dável”, iniciativa gratuita promovida pela APCOI – Associação

Para além da distribuição de frutas e legumes, poderão ser

Portuguesa Contra a Obesidade Infantil regressa às escolas no

implementadas medidas educativas e de sensibilização, no-

ano letivo 2014/2015 para sensibilizar para a importância dos

meadamente a organização de visitas a quintas e mercados, o

hábitos alimentares saudáveis na prevenção de excesso de

fornecimento de sacos de sementes, a instalação de canteiros

peso e restantes doenças associadas.

nas escolas, a entrega de materiais didáticos alusivos à fruta

Esta é uma iniciativa de educação para a saúde que inclui um

(livros, folhetos) e iniciativas com o objetivo de potenciar o RFE

programa motivacional de âmbito nacional promovido pela

junto das famílias das crianças.

APCOI (ONG sem fins lucrativos) que visa motivar as crianças

Durante o ano letivo 2014/2015, o RFE abrange 1.391 alunos

portuguesas até aos 10 anos para a ingestão diária de fruta

das escolas públicas do 1.º ciclo do concelho de Espinho.

no lanche escolar, uma vez que o atual consumo se situa muito

Serão distribuídas 88.200 peças de fruta (maças, pêras, cle-

abaixo do recomendado.

mentinas, tangerinas, laranjas, bananas, cerejas, pêssegos, to-

O Município de Espinho, através da Divisão de Educação e Ju-

mates e cenouras).

ventude, associou-se ao projeto tendo assumido a coordena-

O Município de Espinho vai efetuar, no âmbito deste programa,

ção da participação das turmas do pré-escolar e do 2.º ano do

uma despesa no valor de €13.582,80 (treze mil, quinhentos e

ensino básico de algumas escolas do concelho, nomeadamente

oitenta e dois euros e oitenta cêntimos), isento de IVA.

da Escola Básica de Anta, da EB1 Espinho 3 e da EB1 de Guetim
que integram o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

Transportes Escolares

No âmbito deste projeto são desenvolvidas várias tarefas

No âmbito da transferência para os municípios de competên-

obrigatórias e/ou facultativas. Estas tarefas do programa mo-

cias em matéria de organização, funcionamento e controle de

tivacional são essenciais e indispensáveis para o alcance dos

funcionamento dos transportes escolares, através do Decreto-

objetivos do projeto, focados na alteração e melhoria de com-

-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro e em consequência do qua-

portamentos alimentares das crianças.

dro de transferência de competências para os municípios em

É da responsabilidade da Divisão de Educação e Juventude

matéria de educação, através do Decreto-Lei n.º 144/2008,

funcionar como interlocutor entre os professores e a APCOI,

de 28 de julho, está este obrigado a implementar o serviço de

transmitindo à equipa um feedback contínuo ao longo da im-

transportes escolares dos alunos dos ensinos básico e secun-

plementação do programa.

dário, entre a sua residência e o local dos estabelecimentos de

Projeto Na Escola Eu Tenho Tudo | 2014/2015

ensino, desde que residam a mais de 4km da escola.

O projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma parceria efe-

O município, ciente da importância da educação e do ensino

tuada com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.

na vida das nossas crianças e jovens, decidiu neste ano letivo

Trata-se de uma ação social destinada à comunidade escolar

2014/2015, apostar no alargamento da rede de transportes

que abrange várias valências, desde psicomotricidade/reabili-

escolares.

tação, fisioterapia, terapia da fala, dança terapêutica, psicolo-

Neste sentido, mesmo concluindo que a maioria dos pedidos

gia e equitação terapêutica.

de transporte não cumpria os critérios de obrigatoriedade de-

Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar às crianças

finidos por lei, o município avançou com um programa de trans-

com Necessidades Educativas Especiais (NEE), a possibilidade

portes gratuito para as crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do en-

de, em contexto escolar, poderem beneficiar de um conjunto de

sino básico, incluindo também as crianças com Necessidades

serviços terapêuticos visando não só as suas aprendizagens

Educativas Especiais.

académicas como também as questões relacionadas com o seu

Para a prossecução deste objetivo, a autarquia efetuou um

desenvolvimento pessoal e social, saúde e bem-estar.

contrato com a UTC – União de Transportes dos Carvalhos para

A Câmara Municipal de Espinho, através de estabelecimento de

“Prestação de Serviços de transportes escolares para o ano

protocolo com o Centro Social de Paramos, assegura as sessões

letivo 2014/2015”, pelo valor de €40.048,58 (quarenta mil,

de terapia da fala, fisioterapia, dança terapêutica e psicologia.

quarenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido

O Municipio de Espinho disponibiliza um técnico superior de

de IVA à Taxa legal em vigor.

Educação Especial e Reabilitação para a área da psicomotricidade/reabilitação e transporte dos alunos.
A proposta de continuidade do projeto para o ano letivo
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2014/2015 surge tendo em consideração os grandes benefí-

Colaboração “Convenção Fitness Manz – Espinho 2014”

cios que as medidas implementadas tiveram para as crianças

Colaboração na divulgação do programa “Convenção Fitness

com necessidades educativas especiais.

Manz – Espinho 2014”, promovido pela Divisão de Desporto,

Os pais/encarregados de educação mostraram-se igualmente

junto dos Agrupamentos de Escolas de Espinho.

bastante satisfeitos com a realização do projeto, principalmen-

No âmbito deste programa, inscrição de cerca de 37 crianças

te com os benefícios positivos que este tipo de intervenções

das escolas do concelho, através da Divisão de Educação e Ju-

produz no bem-estar psicológico e desenvolvimental dos seus

ventude, na atividade “Born to Move”.

filhos.

“Born to Move” é uma atividade física exclusiva para crianças,

O serviço será disponibilizado de novembro de 2014 a junho

que pretende combater o sedentarismo infantil nas faixas etá-

de 2015, pelo valor base de €19.147,50 (dezanove mil, cento

rias dos 4 aos 16 anos, estimulando e incentivando a atividade

e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos), isento de IVA.

física nos mais jovens através de exercícios ao som de música bastante motivante, divertida, enérgica e com coreografias

Inauguração dos Centros Escolares de Anta e Paramos

simples e eficazes.

A construção das Escolas Básicas de Anta e Paramos assu-
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mem-se como um projeto estruturante na área da educação e

Programa ColorADD

ensino para o concelho e decorrem de candidaturas ao Progra-

No âmbito do projeto de implementação do sistema ColorADD

ma Operacional da Região Norte, no âmbito do Regulamento

– Sistema de Identificação de Cores para Daltónicos na Área

Especifico - Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo do En-

Metropolitana do Porto (AMP), está prevista a intervenção nas

sino Básico e da Educação Pré-Escolar (RERRE), do aviso AMP

áreas estratégicas da educação, cultura e turismo, nos dezas-

- RRE|01|2011.

sete municípios que a compõem.

O Ministro da Educação e Ciência, Doutor Nuno Crato presidiu

O código ColorADD é um sistema de identificação das cores

à inauguração dos novos Centros Escolares de Anta e Paramos,

desenvolvido com base nas três cores primárias, representa-

no dia 24 de novembro, onde elogiou a excelência destes no-

das através de símbolos gráficos, e assenta num processo de

vos equipamentos.

associação lógica, através do conceito de adição das cores, que
permite ao daltónico relacionar os símbolos e identificar facil-

Quadros Interativos

mente toda a paleta de cores.

As Escolas Básicas de Anta e de Paramos estão equipadas, no

A opção de utilizar o código enquanto sistema complementar à

total, com 29 quadros interativos.

legendagem de mapas, figuras ou esquemas tem por base um

As restantes escolas públicas do concelho estão equipadas

critério simples, intuitivo e de fácil memorização, o que o torna

com 16 quadros interativos, distribuídos pelas salas do 1.º ciclo

um recurso que, em contexto escolar e também em situação de

conforme tabela:

avaliação externa, permite incluir sem discriminar.
A Divisão de Educação e Juventude do Município de Espinho,

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida

juntamente com a equipa ColorADD, dinamizou no dia 27 de

Escola EB1- Espinho 2

novembro de 2014, das 17h30m às 19h, uma ação de sensibi-

2013/2014:

4

lização no nosso concelho.

2014/2015:

5

Nesta ação, realizada na Biblioteca Municipal José Marmelo e

Após encerramento das escolas de Silvalde: 7

Silva, estiveram presentes professores(as)/educadores(as) dos
dois Agrupamentos de Escolas de Espinho e técnicos do muni-

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira

cípio das áreas da educação, cultura, turismo e comunicação.

Escola EB1- Espinho 3		

Para abordar a questão foi convidado o Dr. Miguel Neiva, au-

2013/2014

4

tor do ColorADD, Designer de Comunicação com Mestrado em

2014/2015

6

Design e Marketing. Em 2011 criou a ColorADD Social, uma Or-

Escola EB1- Guetim

ganização Não Governamental para assegurar que o ColorADD

2013/2014

0

possa ser utilizado na educação, livre de custos, permitindo

2014/2015

2

assim a inclusão de crianças daltónicas, sem discriminação por

Escola EB1- Sá Couto
2013/2014

0

2014/2015

1

um mundo mais acessível e inclusivo.
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2014/2015

Após encerramento das escolas de Silvalde: 16

Diariamente
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Agrupamento Dr. Manuel Gomes de Almeida

Projetos/Ações Inter-Divisões

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 263

Recolha, geoprocessamento e introdução em bases de dados

Alunos Matriculados 1º Ciclo: 740

espaciais de informação referente ao património municipal

Alunos inscritos nas AEC: 500

(DGAF/DPE); Georreferenciação no S.I.G. e elaboração de base

Refeições Servidas: 767

de dados de ações levadas a cabo relativas a operações urba-

Alunos com Escalão A – Refeições: 277

nísticas – no âmbito da Comissão Multidisciplinar da Suspensão

Alunos com Escalão B – Refeições: 122

Parcial do PGUE (DPE/DOPL); Análise e informação de proces-

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 189

sos de operações urbanísticas (DPE/DOPL); Disponibilização de

Alunos com Transporte Escolar: 123

elementos digitais solicitados pelo AME (DPE/AME); Continuação dos trabalhos do Projeto de Execução ”Hortas – Complexo

Agrupamento Dr. Manuel Laranjeira

Habitacional da Quinta de Paramos (DPE/DASIS/DOM);

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 339
Alunos Matriculados 1º Ciclo: 679

Sistema de Informação Geográfica

Alunos inscritos nas AEC: 627

Monitorização e apoio técnico interdivisões; Validação semanal

Refeições Servidas: 918

da informação relativa às pretensões, fiscalização e dos n.º de

Alunos com Escalão A – Refeições: 282

polícia registados por outros serviços; Atualização e monotori-

Alunos com Escalão B – Refeições: 136

zação do Blog do SIG; Gestão da informação de caráter geográ-

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 283

fico no servidor disponível de modo a garantir a sua integridade

Alunos com Transporte Escolar: 140

e um elevado grau de atualização da mesma; Manutenção do
servidor onde se encontra alojado o SIG de Espinho; Consultas
às bases de dados do SIG de Espinho para elaboração de diferentes mapas temáticos de apoio às solicitações feitas à DPE.

PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Outros Trabalhos/Ações
Certificação dos serviços da DPE, de acordo com a norma da
qualidade ISSO 9001:2008, incluindo a elaboração dos procedimentos, de fichas de processo, de impressos de apoio e mapa
de indicadores; Atendimento e apoio a empresários e investidores.

Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM)
Prosseguem os trabalhos do procedimento de revisão do PDM
tendo a CME recebido a aprovação da Reserva Ecológica Nacional (REN) da Comissão Nacional da Reserva Ecológica Nacional
e enviada posteriormente à CCDR-N publicação. Foi enviada
a Reserva Agrícola Nacional (RAN) Bruta e Carta Intermédia
de Trabalho para recolha de parecer da Entidade competente.
Encontra-se em curso a elaboração da Carta da Estrutura Ecológica Municipal e a Carta de Condicionantes.
Planos de Pormenor/Unidades de Execução
Foram apreciadas as propostas apresentadas dos Planos de
Pormenor da Orla Litoral e encontra-se em curso algumas correções/alterações; Georreferenciação e elaboração de base de
dados da informação cadastral do Município (através das pretensões, estudos urbanísticos e planos de pormenor existentes) Georreferenciação dos projetos de execução existentes,
aprovados em reunião de câmara, de infraestruturas viárias
previstas.
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PRESENÇAS E
REPRESENTAÇÕES
51

PRESENÇAS
- Presença no Jantar de Entrega de Prémios no Campeonato
Concelhio da Columbófila de Guetim.
- Presença no “ XXV Torneio Internacional Solverde-Hóquei
em Patins”, no Pavilhão da Académica.
- Presença na “Inauguração da Exposição e Apresentação do
Estudo de Impacto Surf Destination”, no Centro Multimeios de
Espinho.
- Presença na Final do “ XXV Torneio Internacional Solverde
Hóquei em Patins”, no Pavilhão da Académica.
- Presença no “48º Aniversário da Associação Águias de Paramos”, em Paramos.
- Presença no “41º Aniversário do Grupo Estrelas Vermelhas
de Silvalde”, na sede do clube.
- Presença na “Apresentação do Plano Local de Saúde”, no
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho.
- Presença na “Inauguração da Iluminação das festas da Nossa
Sr.ª D’Ajuda”, nas ruas da cidade.
- Presença no “Concurso Elegância-CAE, no Hotel Solverde.
- Presença na entrega de prémios do “Concurso Elegância-CAE”, no Largo da Câmara.
- Presença no jantar de entrega de prémios da Columbófila de
Espinho.
- Presença na “Procissão em Honra Nossa Sr.ª das Dores”, em
Silvalde.

- Presença na Aula de Pilates, no Centro Multimeios de Espinho, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Turismo.
- Presença no Concerto da Festa em Honra N.ª Sr.ª da Ajuda.
- Presença no “Concerto Bossa Nova” no âmbito das Comemorações Dia Mundial do Turismo.
- Presença na Pool Party, na Piscina Solário Atlântico, no âmbito das Festas em Honra N.ª Sr.ª da Ajuda.
- Presença na “II Gala do Desporto”, na Nave Polivalente de
Espinho.
- Presença na “Volver”, na Piscina Solário Atlântico, no âmbito
da Festa em Honra N.ª Sr.ª da Ajuda.
- Presença no 80º Aniversário do Clube Império de Anta.
- Presença nas Comemorações no Futebol Clube do Porto, no
Estádio do Dragão.
- Presença na Cerimónia Entrega de Certificado da UNESCO,
na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
- Presença na Exposição do S.C.E. “100 anos de História Viva”,
patente no FACE.
- Presença no Jantar de Aniversário do Clube Estrelas da Divisão.
- Presença no espectáculo “Dançando com o Cinema”, organizado pela MTV Dance, realizado no Casino de Espinho.
- Presença na atividade “ Pausa para ler” no Dia Internacional
da Biblioteca Escolar, na Escola Gomes de Almeida.
- Presença no Baile de São Martinho, na Nave Polivalente de
Espinho.
- Presença na Assembleia Geral das Comemorações dos 100º
do Clube S.C.E., no Auditório da Academia de Música Espinho.
- Presença na Comemoração do Aniversário das Atividades da
Cerci Espinho.
- Presença na apresentação da “2ª Edição da Revista de Turismo Porto e Norte”, no FACE.
- Presença no 28º Aniversário da Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva.
- Presença no Magusto de S. Martinho, na Tuna de Anta.
- Presença no Jantar Solene dos 40 anos da APAM, no Complexo de Ténis de Espinho.
- Presença na “Cerimónia Quadro Valor Excelência 2013/2014”, na Escola Gomes de Almeida.
- Presença no Jogo da Taça Portugal - S.C.E/Sporting Clube
Portugal, em Santa Maria da Feira.
- Presença no Espectáculo “Cidade Manz”.
- Presença no Jantar Convívio do 30º Aniversário do Rancho
Folclórico de Silvalde.
- Presença na “Festa da Manz”, realizada no Casino de Espinho.
- Presença na Inauguração dos Centros Escolares de Anta e
Paramos.
- Presença na “X Jornada de Urologia para a Medicina Geral e
Familiar”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Presença na “Inauguração da Iluminação de Natal”, pelas
ruas da cidade.
- Presença na “Moda na Rua”, no âmbito de “Espinho Cidade
Encantada”.
- Presença na Exposição “Ver para Querer Crer!”, no Centro
Multimeios.
- Presença na inauguração da Exposição “Espinho Surf Desti-

Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N.5 de Dezembro de 2014

ATIVIDADE DO PRESIDENTE

nation”, no Museu Nacional do Desporto, em Lisboa.
- Presença no aniversário do Imperador do Japão, em Lisboa.

REPRESENTAÇÕES
- Representação no encerramento da feira do livro, Alameda.
- Representação na apresentação das “Histórias da AJUDARIS”, na Biblioteca José Marmelo e Silva.
- Representação no jantar do Probus, no Hotel Praia Golfe.
- Representação na “Apresentação da Versão Literária Apócrifa-PLEC”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.
Representação na “Cerimónia de Encerramento do Espimodel
2014”, no Salão de Exposições da Junta de Freg. de Espinho.
- Representação nas “Comemorações dos 120 anos da Feira
de Espinho”, na Feira de Espinho.
- Representação na “Sessão Solene do 109º Aniversário da
Associação São Francisco de Assis de Anta”, na sede.
- Representação na Conferência “Água e Competitividade Urbana”, no Teatro Tivoli, no Porto.
- Representação na Entrega de Prémios da Columbófila Anta.
- Representação no “Desfile de Fatos de Banho”, no FACE, no
âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Turismo.
- Representação na assinatura do “Protocolo com o Inatel”, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho.
- Representação na apresentação do Filme “É de Espinho
Viva!”, no FACE.
- Representação na Exposição Coletiva “Contubérnio”, na Galeria 3.14 Arte Contemporânea.
- Representação na “Super Taça da A.F.P.C.E.”, no Complexo de
Paramos.
- Representação no Lançamento do Livro “A Caminho da Liberdade Mão na Terra pé Mar”, na Biblioteca Municipal José
Marmelo e Silva.
- Representação na final da “Super Taça da Federação do Norte” Juventude dos Outeiros.
- Representação na Inauguração da Exposição “Contemplações pelo Caminho”, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação no 35º Aniversário da Delegação de Espinho
da Cruz Vermelha, no FACE.
- Representação na Entrega de Prémios do Campeonato Nacional de Squash, no Complexo de Ténis de Espinho.
- Representação na Festa do 32º Aniversário da Juventude
dos Outeiros, na sede do clube.
- Representação no Torneio Centenário S. C.E, na Nave Polivalente de Espinho.
- Representação na 1ª Jornada de Serviço Social, em Vila Nova
de Gaia.
- Representação na Inauguração da Exposição de Pintura “Historie D’A”, na Galeria Zeller.
- Representação na Homenagem a Dr. Celestino Portela, no
Castelo da Feira.
- Representação na Corrida “Xistarca”, na Alameda 8.
- Representação no Seminário “Os seus transportes em tempo
real”, realizado no Coliseu do Porto.
- Representação no Seminário “Poder local Saber Local”CCDRN, em Mirandela.
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- Representação no 28º Aniversário do Grupo Desportivo do
Bairro Ponte Anta, na sede do clube.
- Representação no Seminário Internacional de Gestão da Orla
Costeira – APA, em Esposende.
- Representação do Ciclo de Conferências “Migrações no Séc.
XXI”, em Aveiro.
- Representação na visualização e debate do Estado atual
Arte Xávega, no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na Inauguração da Exposição Escultura “Picasso em Ferro”, no FACE.
- Representação na Eucaristia do 34º Aniversário do Rancho
“Recordar É Viver Paramos”, na Igreja de Paramos.
- Representação na “Apresentação do Logotipo do Agrupamento da Associação de Bombeiros Voluntários de Espinho”
no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Espinho.
- Representação na Palestra “Primeira Guerra Mundial”, disciplina Ciência Política, na Escola Dr. Manuel Laranjeira.
- Representação na Sessão Especial de Abertura do Cinanima,
no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação na Sessão Oficial de Abertura do Cinanima,
no Centro Multimeios de Espinho.
- Representação no Magusto da Universidade Sénior.
- Representação no Tradicional Magusto em Honra de S. Martinho, no Largo do Souto.
- Representação no Fórum Clínico “Comunicação em Saúde”
ACES Espinho/Gaia, no auditório da junta de Freg. de Espinho.
- Representação no Encerramento do Cinanima, no Centro
Multimeios de Espinho.
- Representação na “Cerimónia Quadro Valor Excelência 2013/2014”, na Escola Gomes de Almeida.
- Representação na Inauguração da Exposição Coletiva de Natal, na Galeria 3.14 Arte Contemporânea.
- Representação na Cerimónia Pública de Equipamentos de
Proteção Individual aos Bombeiros, realizado em Gondomar.
- Representação no Sarau do Orfeão, dedicada ao S.C.E., no
FACE.
- Representação nas Rusgas de S. Martinho, no Souto de Anta.
- Representação na “Semana da Reabilitação Urbana do Porto”, no Porto.
- Representação na “Cerimónia Entrega Diplomas DELF”, na
Escola Manuel Laranjeira.
- Representação na Apresentação do Livro “Caminhar e Acampar: Guia do Pedestrianista”, na Escola Gomes de Almeida.
- Representação na Sessão “SPA: Cultura a Norte”, no Porto.
- Representação nas “Comemorações do 28º Aniversário da
Associação das Velhas Guardas dos Bombeiros Voluntários da
Cidade de Espinho”, no Restaurante Conde.
- Representação na Apresentação do Livro “Por Acaso” de Fátima Araújo, na Biblioteca municipal José Marmelo e Silva.
- Representação na Palestra “Desenvolvimento Económico”,
na Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira.
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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
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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 apresentação de alegações escritas, sobre a matéria de facto e de
direito, o processo mantém-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
Tiveram lugar quatro audiências de julgamento. Inquiridas as
testemunhas a audiência ficou suspensa sine die para apreciação de requerimento e efectivação de inspeção judicial.
Terminadas todas as diligências de prova as partes alegarão
por escrito.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO
Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto adminisAssembleia Municipal de Espinho
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trativo
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.
Réu: Município de Espinho;
Notificação aos mandatários para remeterem aos autos os
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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).

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.
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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.
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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, pronuncia a arguida para ser submetida a julgamento, em processo
comum e perante Tribunal Singular.
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SESSÃO N.º 5
DEZEMBRO 2014

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE SETEMBRO A
30 DE NOVEMBRO DE 2014

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