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. INTRODUÇÃO

//MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Caras e caros vogais da Assembleia Municipal,

O período sobre o qual incide esta informação fica, inevitavelmente, marcado pelo contexto político internacional e pelo conflito 

em território ucraniano que, apesar de distante fisicamente, tem tido um impacto muito relevante em toda a sociedade a nível hu-

mano e social, mas também económico e financeiro. Nesta matéria, o Município de Espinho esteve na linha da frente nos esforços 

humanitários de apoio ao povo ucraniano. Não só pela abertura de um centro operacional de recolha de bens no antigo quartel dos 

Bombeiros de Espinho, mas, sobretudo, pela mobilização de uma equipa de apoio a cidadãos ucranianos em fuga ou situação de 

perigo que se deslocou até à Polónia e fez chegar a território nacional dois grupos de mulheres e crianças que foram integrados na 

comunidade de forma responsável e integrada.

Em simultâneo, fomos desenvolvendo trabalho e alcançando avanços significativos em dossiers importantes para Espinho e para 

os Espinhenses – assinatura de uma proposta conjunta com o Agrupamento de Centros de Saúde Espinho/Gaia para a instalação 

no edifício da antiga escola Marinha 1 de uma nova Unidade de Saúde Familiar; abertura do novo Centro Materno Infantil do Centro 

Hospitalar Gaia/Espinho com 82 camas e 16 incubadoras nova, fruto de investimento de 14,6 milhões de euros; modernização das 

infraestruturas de águas residuais de Espinho, nomeadamente em 28 das 37 estações elevatórias existentes; início dos trabalhos 

de reparação do muro na Praia dos Pescadores, recorrendo apenas aos serviços municipais e aos recursos humanos, técnicos e 

materiais da autarquia; apresentação de uma candidatura para (re)arborização de espaços verdes e criação de ilhas-sombra na 

zona envolvente à Villa Manuela; criação de uma equipa de trabalho multidisciplinar dedicada à área da Habitação para avançar 

rapidamente com a concretização e reforço do programa 1º Direito e com a implementação de novas respostas como o Programa 

Municipal de Arrendamento Acessível; início da empreitada de requalificação do espaço público do Bairro da Quinta de Paramos; 

introdução da mobilidade suave partilhada no concelho com uma rede de trotinetes; assinatura do auto de consignação das obras 

de requalificação do Museu Municipal do Fórum de Arte e Cultura de Espinho; e abertura parcial da zona de intervenção do ReCaFe.

Para além de tudo isto, fomos assistindo a um regresso gradual à normalidade social fruto da evolução positiva da situação pandé-

mica – encerrámos a operação do CVC de Espinho, após 95 dias de operação ininterrupta onde administradas um total de 33 500 

vacinas, e o cal center Covid-19 por onde passaram mais de 37 mil chamadas; organizámos a S. Silvestre de

Espinho com a participação de cerca de 1200 participantes e muita animação nas ruas ao longo do percurso; tivemos o corta-mato 

do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida com mais de 900 alunos inscritos e uma prova regional de BTT que 

juntou 240 jovens provenientes de vários pontos do norte do país; e marcámos presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a 

maior feira de turismo do país, onde apostámos em valores já reconhecidos, como a nossa costa marítima, a nossa gastronomia e 

os festivais internacionais de marionetas e estátuas vivas, e promovemos também Espinho como um destino temático e diferen-

ciador como capital do cinema e do voleibol.

Mantendo sempre a lógica de diálogo e proximidade com o território e com as pessoas e reforçando a cooperação com entidades 

como a Águas do Centro Litoral ou a Divisão Policial de Espinho da PSP, continuamos empenhados em fazer Espinho Melhor!

Miguel Reis

Presidente da Câmara
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// ATAS  
REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL



ATA N. 02/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ESPINHO DE VINTE E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE 
E DOIS. 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte e 

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

conforme edital n.º 8/2022, de 18 de janeiro, reuniu-se, em reunião 

ordinária pública, a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidên-

cia do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino 

Moreira Reis, com a presença do Senhor Vice-Presidente Álvaro 

Ferreira da Cunha Monteiro e dos Senhores Vereadores Maria Ma-

nuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonse-

ca, Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues e João Manuel Oliveira 

Passos, tendo faltado por motivo justificado a Sra. Vereadora Maria 

de Lurdes Santos Ganicho. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente 

declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica 

da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 11/2022

Aprovação da ata n.º 1/2022 de 10 de janeiro

Em virtude da ata n.º 1/2022 de 10 de janeiro ter sido entregue em 

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

mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do 

artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 

vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minu-

ta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 

deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na vota-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

tes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 12/2022

Alienação de parcelas de terreno à Associação Académica 

de Espinho e desafetação de parcelas de terreno do Do-

mínio Público Municipal para o Domínio Privado Municipal 

- Processo LE-ARU n.º 7/20

Presente a informação n.º 184/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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, concordando com a 

presente informação, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do 

PS e 2 abstenções dos vereadores do PSD, aprovar a alienação de 

terrenos, devidamente identificados em planta anexa como parce-

las A, B e C, ao abrigo da competência prevista na alínea g) do n.º 

1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, tendo em conta a avaliação efetuada aos terrenos 

em causa. A Câmara deliberou, ainda, celebrar “Protocolo de Coo-

peração entre o Município de Espinho e a Associação Académica 

de Espinho”, como contrapartida pela alienação das referidas par-

celas, nos termos e considerandos constantes da minuta anexa. 

Mais deliberou a Câmara que seja dado início ao procedimento de 

desafetação do Domínio Público Municipal da parcela B, com 665 

m2, e da parcela C, com 289 m2, com vista à integração no Domínio 

Privado Municipal, de acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 

do artigo 33.º do RJAL, conjugado com a alínea q) do n.º 1 do artigo 

25.º do mesmo regime jurídico. Deliberou, ainda, a Câmara submeter 

a presente proposta de desafetação de Domínio Público Municipal 

a consulta pública pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 121.º 

e da alínea d) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 

7 de janeiro, na sua redação em vigor, procedendo à respetiva pu-

blicitação, para posterior apreciação e aprovação por parte da As-

sembleia Municipal de Espinho. Os Vereadores do PSD protestaram 

apresentar declaração de voto no prazo regimental de 24 horas, 

contudo a mesma não foi apresentada. 

O ponto 3 “Procedimento de hasta pública para atribuição, 

a título precário, da exploração comercial de espaços desti-

nados a cafetaria, sitos no edifício da Biblioteca Municipal 

José Marmelo e Silva e no Centro Multimeios de Espinho”, 

foi retirado da ordem de trabalhos para aperfeiçoamento na sua 

redação. 

Deliberação Nº 13/2022

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva

Presente a informação n.º 21/2022 da Divisão de Cultura e Museo-

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

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

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

nhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal José Marmelo 

e Silva, nos meses de novembro e dezembro de 2021 e deliberou, 

por unanimidade, aceitar as respetivas liberalidades. 

Deliberação Nº 14/2022

Doação ao Museu Municipal de Espinho

Presente a informação n.º 156/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

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

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da 

artista Maria Afonso, reconhecendo o seu valor no enriquecimen-

to do espólio de arte contemporânea do Museu Municipal de Espi-

nho. 

Deliberação Nº 15/2022

Aprovação do Mapa “Demonstração de Fluxos de Caixa” – 

2021

Presente a informação n.º 161/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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). Vota-
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ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o mapa da Demonstração de Fluxos de Caixa referente ao 

ano 2021, para os efeitos previstos no artigo 130º da Lei nº75-

-B/2021, de 31 de dezembro cuja vigência foi determinada pelo 

Decreto-Lei nº126-C/2021, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 16/2022

Empreitada de obras públicas de “REABILITAÇÃO DA ZONA 

NORTE DO CONCELHO, ENTRE A ÁREA REQUALIFICADA DO 

RECAFE E A RUA 20” - Primeira proposta de trabalhos com-

plementares

Presente a informação n.º 186/2022 da Divisão de Gestão Adminis-

trativa, Financeira e Turismo, 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). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e enquanto órgão competente 

para a decisão de contratar, de acordo com as disposições conjuga-

das no n.º 1 do artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), 

determinou, por unanimidade, a modificação objetiva ao contrato 

de empreitada de obras públicas acima identificado, ao abrigo do 

previsto no artigo 370.º e seguintes do CCP, nos seguintes termos: 

i. Aprovar a informação prestada pela DOM em 21/12/2021 (cf. 

registo 2021,EXP,I,I,2897) e respetivos documentos anexos, en-

quanto peças procedimentais desta modificação objetiva do con-

trato, bem como aprovar as propostas de modificações objetivas 

do contrato nelas constantes. ii. Aprovar a realização da despesa 

correspondente à modificação objetiva deste contrato referente à 

execução de trabalhos, no montante global de 31.966,67€ (trinta 

e um mil, novecentos sessenta e seis euros e sessenta e sete cên-

timos), acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 

legal em vigor, nos termos propostos. iii. Ordenar a execução dos 

trabalhos complementares, identificados na informação prestada 

pela DOM em 21/12/2021 e dos documentos anexos. iv. Tomar 

conhecimento que o valor total de 31.966,67€ referente aos dois 

trabalhos complementares, correspondem a 2,46% do preço con-

tratual do contrato inicial. v. Determinar que o empreiteiro preste 

caução, nos termos do artigo 89.º do CCP, no valor de 1.598,33€ 

(mil, quinhentos noventa e oito euros e trinta e três cêntimos). vi. 

Aprovar a minuta do contrato adicional N.º 1 ao contrato inicial 

desta empreitada, para efeitos da formalização das modificações 

objetivas aqui em causa (em anexo). 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 de janeiro de 

2022 que apresentava os seguintes saldos: 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de 

três milhões quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta 

euros e oitenta e dois cêntimos). Três milhões oitocentos e noven-

ta e um mil quinhentos e oito euros e quarenta e nove cêntimos. 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e setenta 

e dois mil novecentos e setenta e seis euros e dezanove cêntimos. 

A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 17 de janeiro do cor-

rente ano foram cabimentadas despesas no valor de vinte e sete 

milhões quatrocentos e oito mil setecentos e trinta e um euros e 

treze cêntimos, não tendo sido efetuado nenhum pagamento.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

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

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor. 

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

rou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica

ATA N. 03/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-

NHO DE SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.  

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

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-

-se a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Ferreira da Cunha 

Monteiro, com a presença dos Senhores Vereadores Maria Manuel 

Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, Hé-

lder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, Maria de Lurdes Santos Gani-

cho e João Manuel Oliveira Passos, tendo faltado por motivo justifi-

cado o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino 

Moreira Reis. Pelas 17.00 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou 

aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divi-

são de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo.

 

Deliberação Nº 17/2022

Aprovação da ata n.º 2/2022 de 21 de janeiro

Em virtude da ata n.º 2/2022 de 21 de janeiro ter sido entregue em 

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

artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 

vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minu-

ta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 

deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na vota-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

tes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 18/2022

1ª Alteração Orçamental Modificativa – 2022

Presente a informação n.º 319/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se 

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

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

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos 

a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos vereadores do PSD, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alí-

nea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, a 1ª Altera-

ção Orçamental Modificativa aos Documentos Previsionais para o 

ano 2022 – Grandes Opções do Plano e Orçamento Municipal. Os 

Vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do PSD, quanto ao ponto 2 da reunião de Câma-

ra de 07/02/2022, relativo à “1ª Alteração Modificativa – 2022”, 

consideram que o documento apresentado segue a mesma linha 

dos documentos provisionais apresentados na reunião de Câmara 

de 06 de dezembro de 2021, pelo atual Executivo do PS, para o 

ano de 2022, pelo que mantêm a orientação do sentido de voto e 

optam pela abstenção. Da análise efetuada, verifica-se que as op-

ções tomadas na aplicação do saldo de gerência, mantêm os mes-

mos princípios dos Documentos provisionais referidos, pelo que os 

motivos então invocados para a abstenção se mantêm inaltera-

dos.” 

Deliberação Nº 19/2022

Empreitada de obras públicas de “Ampliação e Requalifi-

cação da Escola Básica Sá Couto” – Segunda proposta de 

ordenação de trabalhos complementares

Presente a informação n.º 277/2022 da Divisão de Gestão Adminis-

trativa, Financeira e Turismo, 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). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e enquanto órgão competente 

para a decisão de contratar, de acordo com as disposições conjuga-

das no n.º 1 do artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), de-

terminou, com 3 votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos 

vereadores do PSD, a modificação objetiva ao contrato de emprei-

tada de obras públicas de “Ampliação e Requalificação da Escola 

Básica Sá Couto”, ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes 

do CCP, nos seguintes termos: I. Aprovar a informação e/ou aná-

lise técnica prestada pela DOM, com o registo 2021,EXP,I,I,2899, 

de 21 de dezembro, que aqui se dá como reproduzida na íntegra 

e seus anexos, enquanto peças procedimentais desta modificação 

objetiva do contrato, bem como aprovar as propostas de modifi-

cações objetivas do contrato nelas constantes. II. Aprovar a rea-

lização da despesa correspondente à modificação objetiva deste 

contrato em virtude da execução de trabalhos, no montante global 

de 84.826,12€ (oitenta e quatro mil, oitocentos vinte e seis euros 

e doze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos ter-

mos e fundamentos constantes da informação prestada pela DOM 

em 21 de dezembro (cf. registo 2021,EXP,I,I,2899). III. Ordenar a 

execução ao empreiteiro, dos trabalhos complementares identifi-

cados na informação da DOM acima referida. IV. Determinar que o 

empreiteiro preste caução, nos termos do artigo 89.º do CCP, no 

valor de 4.241,31€ (quatro mil, duzentos quarenta e um euros e 

trinta e um cêntimos) correspondente a 5% do preço dos traba-

lhos complementares deste 2.º contrato adicional a celebrar, por 

força de ser tramitado com as mesmas formalidades decorrentes 

do contrato inicial. V. Aprovar a minuta do contrato adicional n.º 2 

ao contrato inicial desta empreitada, para efeitos da formalização 

das modificações objetivas aqui em causa. Os vereadores do PSD 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do 

PSD, abstêm-se relativamente ao ponto 3 da reunião de Câmara 

de 07/02/2022-“Empreitada de obras públicas de “Ampliação e 

Requalificação da Escola Básica Sá Couto” – Segunda proposta de 

ordenação de trabalhos complementares”, tendo em conta que a 

gestão da empreitada compete aos serviços técnicos e ao Exe-

cutivo do PS, em funções, incluindo a elegibilidade dos trabalhos 

adicionais e o seu enquadramento legal e que os Vereadores da 

Oposição não acompanham a execução da empreitada para ajuizar 

da justeza dos trabalhos apresentados na presente proposta de 

trabalhos complementares. 

Deliberação nº 20/2022

Suspensão pagamento de taxas referente à feira da Re-

venda e dos Peludos

Presente a informação n.º 345/2022 da Divisão de Serviços Bási-

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

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

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

mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

isenção do pagamento de taxas do dia 31 de dezembro de 2021 e 

do dia 07 de janeiro de 2022 referente à feira da Revenda e do dia 

07 de janeiro e 2022 referente à feira dos Peludos.

Deliberação Nº 21/2022

Pedido de Certidão de Reabilitação - ARU do Litoral da Ci-

dade de Espinho

Presente a informação n.º 157/2022 da Divisão de Planeamento 

e Projetos Estratégicos, 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 reconhece, com 3 votos a favor dos 
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eleitos do PS e 3 abstenções dos vereadores do PSD, nos termos 

do n.º 4 do Artigo 45.º do EBF, que o presente imóvel, sito na Ave-

nida 8, n.º 320, na freguesia de Espinho, reúne os requisitos para a 

atribuição dos benefícios fiscais de direito identificados no n.º 2 do 

mesmo Artigo, bem como os benefícios aplicáveis previstos no arti-

go 71.º também do EBF. Mais deliberou que os Serviços Municipais 

comuniquem esse reconhecimento de direito ao Serviço de Finan-

ças competente e procedam à restituição de 50% das taxas pagas 

pelo Requerente pela avaliação do estado de conservação do imó-

vel, no valor de 51,00€ (cinquenta e um euros). Os Vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

do PSD, abstêm-se relativamente ao ponto 5 da reunião de Câma-

ra de 07/02/2022- “Pedido de Certidão de Reabilitação - ARU do 

Litoral da Cidade de Espinho”, tendo em conta que a decisão sobre 

o pedido de certidão, em causa, é uma competência do Presidente 

da Câmara que tem o pelouro das Obras Particulares e do Planea-

mento Estratégico, não tendo os vereadores da oposição qualquer 

interferência ou acompanhamento dos procedimentos legais para 

a deliberação a tomar.” 

Deliberação Nº 22/2022

Procedimento de hasta pública para atribuição, a título pre-

cário, da exploração comercial do espaço destinado a cafe-

taria, sito no edifício da Biblioteca Municipal José Marmelo 

e Silva

Presente a informação n.º 305/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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 unanimi-

dade, aprovar a minuta do Programa e Condições de hasta pública 

para atribuição, a título precário, da exploração comercial do espaço 

destinado a cafetaria, sito no edifício da Biblioteca Municipal José 

Marmelo e Silva. Mais deliberou a Câmara, designar, desde já, o Sr. 

Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores Leonor Fonseca e Hél-

der Rodrigues para integrarem a Comissão que irá efetuar o proce-

dimento de hasta pública, no dia 21/02/2022, com início às 16.00 

horas.  

Deliberação Nº 23/2022

Indemnização – pagamento de Auto de Participação da PSP

Presente a informação n.º 303/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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 unanimi-

dade, aprovar o pagamento do valor de 38,00€ (trinta e oito euros), 

à Marta Sofia dos Santos Marques, com o NIF 215343662, refe-

rente à Participação emitida pela PSP relativa ao acidente ocorrido 

com a viatura 39-RH-51. 

Deliberação Nº 24/2022

Atribuição de subsídio à Academia de Música de Espinho

Presente a informação n.º 324/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

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

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 

de um subsídio no valor de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) à 

Academia de Música de Espinho, para a programação de 2022 do 

Auditório de Espinho. 

Deliberação Nº 25/2022

Atribuição de subsídio ao Festival Internacional de Música 

de Espinho – FIME

Presente a informação n.º 323/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

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

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 

de um subsídio no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros) ao 

Festival Internacional de Música de Espinho, referente à edição de 

2022. 

Deliberação Nº 26/2022

Atribuição de subsídio ao FEST

Presente a informação n.º 322/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

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

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

um subsídio no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros) ao FEST, 

referente à edição de 2022. 

Deliberação Nº 27/2022

Atribuição de subsídio ao CINANIMA

Presente a informação n.º 321/2022 da Divisão de Cultura e Mu-

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

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

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

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

um subsídio no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros) ao CINA-

NIMA, referente à edição de 2022. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 31 de janeiro de 

2022 que apresentava os seguintes saldos: 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de 

três milhões quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta 

euros e oitenta e dois cêntimos). Quatro milhões trezentos e três 

mil novecentos e cinquenta e seis euros e setenta e um cêntimos. 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e setenta e 

dois mil setecentos e setenta e cinco euros e sessenta e cinco cên-
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timos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 31 de janeiro do 

corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e um 

milhões cento e quarenta e um mil trezentos e sessenta e um euros 

e cinquenta e quatro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 

até ao mesmo dia no valor de novecentos e noventa e sete mil du-

zentos e oito euros e setenta e quatro cêntimos.   

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento das diligências 

efetuadas no âmbito das competências que lhe estão confia-

das.  

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

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor. 

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

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

sente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica 

da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica 

ATA N. 04/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ES-
PINHO DE VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e 

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do Se-

nhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino Moreira 

Reis, com a presença do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da 

Cunha Monteiro e dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa 

Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da Fonseca, João Manuel 

Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, tendo 

faltado por motivo justificado a Sra. Vereadora Maria de Lurdes 

Santos Ganicho. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 

aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divi-

são de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 28/2022

Aprovação da ata n.º 3/2022 de 7 de fevereiro

Em virtude da ata n.º 3/2022 de 7 de fevereiro ter sido entregue 

em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura 

da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 

do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 

em vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de mi-

nuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 

deliberado a sua aprovação por unanimidade. Participaram na vota-

ção apenas os membros do órgão executivo que estiveram presen-

tes na reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 29/2022

Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais

Presente a informação n.º 454/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

designar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, arq. Miguel Reis, para 

integrar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

e propor à Assembleia Municipal de Espinho que designe dois re-

presentantes das freguesias do concelho para a referida Comissão, 

nos termos da competência prevista na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais -RJAL, aprovado em 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na redação atual e do 

artigo 29.º, n.º 3 alíneas a) e b) do decreto-lei n.º 82/2021, de 13 de 

outubro. 

Deliberação Nº 30/2022

Aquisição de imóvel junto ao Aeroclube Costa Verde em 

Paramos

Presente a informação n.º 450/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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, ao abrigo da compe-

tência prevista na alínea g) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação em vigor, deliberou, com 4 votos 

a favor dos eleitos do PS e 2 votos contra dos vereadores do PSD, 

adquirir o imóvel inscrito na caderneta predial urbana, sob o número 

620, da freguesia de Paramos e descrita na Conservatória do Re-

gisto Predial, sob o nº 1499/20040106, propriedade da empresa 

“Crónicas da Terra – Comércio e Turismo, Lda.”, pelo montante de € 

90.000,00 (noventa mil euros). Os Vereadores do PSD protestaram 

apresentar declaração de voto. Tendo a mesma entrado fora do 

prazo regimental, não foi aceite. 

Deliberação Nº 31/2022

Prorrogação do prazo de transferência das competências 

no domínio da ação social

Presente a informação n.º 435/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

propor à Assembleia Municipal de Espinho que determine que seja 

comunicado à Direção-Geral das Autarquias Locais, até 14 de mar-
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ço de 2022, a intenção do Município de Espinho prorrogar o prazo 

de transferência das competências para as autarquias locais e en-

tidades intermunicipais, no domínio da ação social, até 1 de janeiro 

de 2023, ao abrigo do estipulado no n.º 5 do artigo 24.º do Decreto-

-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação que lhe foi dada pelo 

Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro. 

Deliberação Nº 32/2022

Pedido de Certidão de Reabilitação - ARU do Núcleo Central 

da Cidade Processo: RU-ARUNCC n.º 18/20

Presente a informação n.º 392/2022 da Divisão de Planeamento 

e Projetos Estratégicos, 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 reconhece, com 4 votos a favor 

dos eleitos do PS e 2 abstenções dos vereadores do PSD, nos ter-

mos do n.º 4 do artigo 45.º do EBF, que o presente imóvel, sito na 

Rua 29, n.º 853, na freguesia de Espinho, reúne os requisitos para 

a atribuição dos benefícios fiscais de direito identificados no n.º 2 

do mesmo artigo, bem como os benefícios aplicáveis previstos no 

artigo 71.º também do EBF. Mais deliberou que os Serviços Muni-

cipais comuniquem esse reconhecimento de direito ao Serviço de 

Finanças competente e procedam à restituição de 50% das taxas 

pagas pelo Requerente pela avaliação do estado de conservação 

do imóvel, no valor de 102,00€ (cento e dois euros). 

Deliberação Nº 33/2022

Pedido de Certidão de Reabilitação - ARU do Núcleo Central 

da Cidade Processo: RU-ARUNCC n.º 12/20

Presente a informação n.º 419/2022 da Divisão de Planeamento 

e Projetos Estratégicos, 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 reconhece, com 4 votos a favor 

dos eleitos do PS e 2 abstenções dos vereadores do PSD, nos ter-

mos do n.º 4 do artigo 45.º do EBF, que o presente imóvel, sito na 

Rua 28, n.º 178, na freguesia de Espinho, reúne os requisitos para 

a atribuição dos benefícios fiscais de direito identificados no n.º 2 

do mesmo artigo, bem como os benefícios aplicáveis previstos no 

artigo 71.º também do EBF. Mais deliberou que os Serviços Muni-

cipais comuniquem esse reconhecimento de direito ao Serviço de 

Finanças competente e procedam à restituição de 50% das taxas 

pagas pelo Requerente pela avaliação do estado de conservação 

do imóvel, no valor de 102,00€ (cento e dois euros).

 

Deliberação Nº 34/2022

Acerto da mensalidade de janeiro de 2022 da piscina muni-

cipal de Espinho e do balneário marinho

Presente a informação n.º 131/2022 da Divisão de Desporto, sobre 

o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fa-

zer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara tomou conheci-

mento e tendo presente o considerado na informação dos serviços 

acima referida, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 

aprovar as propostas contidas na mesma, nomeadamente: mês de 

janeiro: a) Que o valor da mensalidade referente a este mês de ja-

neiro seja de 75%, uma vez que os alunos não usufruíram de 25 % 

das suas aulas previstas; b) Que, para quem já tenho efetuado o 

pagamento desta mensalidade, o desconto de 25% seja refletido 

numa futura mensalidade; c) Aos alunos cuja tipologia de aula seja 

permitido repor estas duas aulas não lecionadas e optem por esta 

forma, considerar esta compensação, no entanto, terá que optar 

pela compensação pecuniária dos 25% ou pela reposição das au-

las; d) Outras situações, tais como pagamentos antecipados, serão 

objeto de apreciação feita perante requerimento com possibilidade 

de ser ressarcido do valor correspondente ou com a transferência 

desse mesmo valor para mensalidade do novo ano letivo. 

Deliberação Nº 35/2022

Empreitada de obras públicas de “REABILITAÇÃO DA ZONA 

NORTE DO CONCELHO, ENTRE A ÁREA REQUALIFICADA DO 

RECAFE E A RUA 20” – Segunda proposta de trabalhos com-

plementares

Presente a informação n.º 403/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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 enquanto órgão com-

petente para a decisão de contratar, de acordo com as disposições 

conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 1 do 

artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na redação 

em vigor), determinou, com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 2 

abstenções dos vereadores do PSD, a modificação objetiva ao con-

trato de empreitada de obras públicas acima identificado, ao abrigo 

do previsto no artigo 370.º e seguintes do CCP, nos seguintes ter-

mos: i. Aprovar a informação prestada pela DOM em 25/01/2022 

(cf. registo 2022,EXP,I,I,241) e respetivos documentos anexos, en-

quanto peças procedimentais desta modificação objetiva do con-

trato, bem como aprovar as propostas de modificações objetivas 

do contrato nelas constantes. ii. Aprovar a realização da despesa 

correspondente à modificação objetiva deste contrato referente à 

execução de trabalhos, no montante global de 9.012,27€ (nove mil 

e doze euros e vinte e sete cêntimos), acrescido do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, nos termos propostos. 

iii. Ordenar a execução dos trabalhos complementares, identifica-

dos na informação prestada pela DOM em 25/01/2022 e dos do-

cumentos anexos. iv. Determinar que o empreiteiro preste caução, 

nos termos do artigo 89.º do CCP, no valor de 450,61€ (quatrocen-

tos e cinquenta euros e sessenta e um cêntimos), correspondente 

a 5% do preço dos trabalhos complementares deste 2.º contrato 

adicional a celebrar, por força de ser tramitado com as mesmas for-

malidades decorrentes do contrato inicial. v. Aprovar a minuta do 

contrato adicional N.º 2 ao contrato inicial desta empreitada, para 

efeitos da formalização das modificações objetivas aqui em causa 

(em anexo à informação acima referida). 
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Deliberação Nº 36/2022

Prorrogação de prazo, alteração ao plano de trabalhos e 

cronograma financeiro - Lote A – Promoção do Uso Ciclável 

e Pedonal – Reabilitação da Rua 20

Presente a informação n.º 308/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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, com 4 votos 

a favor dos eleitos do PS e 2 abstenções dos vereadores do PSD, 

aprovar a prorrogação de prazo graciosa, ou seja, sem direito a qual-

quer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo 

acrescido, ao abrigo do nº 2 e 3 do artigo 13º do DL 6/2004 de 

6/01, bem como sem direito a indemnizações ou outros encargos 

decorrentes, pelo prazo de 85 dias, ou seja, com término da emprei-

tada a 23 abril 2022. Mais deliberou aprovar o plano de trabalhos 

e cronograma financeiro apresentados, para efeitos de controlo de 

execução da obra. 

Deliberação Nº 37/2022

Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e 

a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho

Presente a informação n.º 426/2022 da Divisão de Desporto, so-

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

a fazer parte integrante desta ata, bem como os documentos na 

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

o acima considerado e a proposta de minuta de protocolo em causa 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar 

a presente minuta e celebrar com a Associação de Futebol Popular 

do Concelho de Espinho o referido “PROTOCOLO DE COLABORA-

ÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ESPINHO E A ASSOCIAÇÃO DE FUTE-

BOL POPULAR DO CONCELHO DE ESPINHO”. 

Deliberação Nº 38/2022

Denúncia do Contrato de Arrendamento - Módulo de Cafe-

taria junto ao Centro Multimeios

Presente a informação n.º 434/2022 da Divisão de Gestão Adminis-

trativa, Financeira e Turismo, 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 Municipal tomou conhecimento da denúncia e cessação 

do contrato de atribuição a título precário da exploração económica 

do módulo de cafetaria instalado a Sul do Parque Infantil, em fren-

te ao Centro Multimeios de Espinho, - concessionada a “Simpatia e 

Requinte Unipessoal, LDA,” representada por Bruno Alexandre de 

Oliveira Dias, sócio-gerente do referido estabelecimento, por von-

tade unilateral do adjudicatário (invocando motivos de saúde que 

o impedem de trabalhar e de manter o espaço aberto e a funcionar 

corretamente) e determinou, por unanimidade, o averbamento da 

declaração de denúncia ao respetivo contrato para cessação for-

mal do mesmo, produzindo a denúncia os seus efeitos a partir de 

31 de janeiro de 2022. 

Deliberação Nº 39/2022

Cedência Centro Multimeios para evento Labtalks

Presente a informação n.º 424/2022 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, 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). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

ceder gratuitamente as instalações do Centro Multimeios, Grande 

Auditório (Sala António Gaio) e Galeria de exposições, foyer e zona 

envolvente à Modus Complete para realização do evento Labtalks, 

nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2022, nos termos das Normas Internas 

de Funcionamento do Centro Multimeios de Espinho. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 14 de fevereiro de 

2022 que apresentava os seguintes saldos:

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 

de três milhões quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e oiten-

ta euros e oitenta e dois cêntimos). Quatro milhões quatrocentos 

e cinquenta e um mil cento e noventa e nove euros e vinte e um 

cêntimos.

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e setenta 

e três mil quatrocentos e trinta e cinco euros e setenta e seis cên-

timos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 14 de fevereiro 

do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de vinte 

e nove milhões setecentos e quinze mil e setenta e quatro euros 

e noventa e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até 

ao mesmo dia no valor de um milhão quinhentos e cinquenta e seis 

mil quinhentos e setenta e quatro euros e oitenta e dois cênti-

mos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efetuadas 

no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

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

berações tomadas na presente reunião, a fim de terem execução 

imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na redação em vigor. 

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

rou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente 

ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica 
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ATA N. 05/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPI-
NHO DE SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

AAos sete dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, 

nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Municipal, 

reuniu-se a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidência do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino 

Moreira Reis, com a presença do Senhor Vice-Presidente Álva-

ro Ferreira da Cunha Monteiro e dos Senhores Vereadores Ma-

ria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo 

da Fonseca, Maria de Lurdes Santos Ganicho, João Manuel Oli-

veira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues. Pelas 

17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 

secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 40/2022

Aprovação da ata n.º 4/2022 de 21 de fevereiro

Em virtude da ata n.º 4/2022 de 21 de fevereiro ter sido en-

tregue em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-

-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do 

disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na redação em vigor, e sem prejuízo da sua prévia 

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

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

por unanimidade. Participaram na votação apenas os membros 

do órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que 

se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 41/2022

Proposta de nomeação da entidade PALM – PEREIRA, AL-

MEIDA, LINHARES, MONTEIRO & ASSOCIADOS, SROC, LDA., 

para os serviços de auditoria, revisão e certificação legal 

de contas do Município de Espinho, para os anos de 2022, 

2023 e 2024

Presente a informação n.º 502/2022 da Divisão de Gestão Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

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

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

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

deliberou, por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 

previsto no n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro (na sua atual redação) - Regime Financeiro das Au-

tarquias Locais e Entidades Intermunicipais -, propor à Assem-

bleia Municipal de Espinho a nomeação da entidade PALM – PE-

REIRA, ALMEIDA, LINHARES, MONTEIRO & ASSOCIADOS, SROC, 

LDA., como auditor externo responsável pela certificação legal 

das contas do Município de Espinho para os anos 2022, 2023 

e 2024, pelo preço contratual global de 20.880,00€ (vinte mil, 

oitocentos e oitenta euros), acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor, com prestações mensais no valor de 580,00€ (quinhen-

tos e oitenta euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

de acordo com a decisão de adjudicação exarada no Despacho 

CP N.º 11/2022, de 16 de fevereiro, proferido pelo Sr. Presi-

dente da Câmara Municipal.  

Deliberação Nº 42/2022

Proposta de projeto de regulamento do Conselho Municipal 

de Juventude de Espinho

Presente a informação n.º 608/2022 da Divisão de Educação 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o presente regulamento do Conselho Municipal de Ju-

ventude de Espinho em projeto e proceder à sua publicação 

para apreciação pública e recolha de sugestões, para efeitos 

do disposto no artigo 101.º do Código de Procedimento Admi-

nistrativo. 

Deliberação Nº 43/2022

Isenção do pagamento da renda durante o período de inter-

namento em Comunidade Terapêutica por Rogério Cardoso 

Rodrigues (Registo 476/2022)

Presente a informação n.º 615/2022 da Divisão de Ação So-

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

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

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

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

dando com a proposta dos serviços relativamente ao apoio a 

prestar ao Sr. Rogério Cardoso Rodrigues, titular da ocupação 

do fogo sito no Complexo Habitacional da Quinta, Rua Vigário 

Vieira Pinto, Bloco D, Entrada 1, n.º 78, Rés-do-chão Direito, 

na freguesia de Paramos, concelho de Espinho, deliberou, por 

unanimidade, aprovar, a título extraordinário e fundamentada 

nas especiais circunstâncias do caso em concreto, a isenção 

do pagamento mensal da renda devida por Rogério Cardoso 

Rodrigues aquando da sua integração efetiva em tratamento, 

referente ao arrendamento apoiado do fogo de habitação so-

cial que se lhe encontra atribuído (sito no Complexo Habitacio-

nal da Quinta, Rua Vigário Vieira Pinto, Bloco D, Entrada 1, n.º 

78, Rés-do-Chão Direito, na freguesia de Paramos, concelho de 

Espinho), exclusivamente pelo período temporal relativo à sua 

integração efetiva em tratamento, no âmbito das atribuições 

genéricas dos municípios em matéria de ação social e saúde 

previstas respetivamente nas alínea g) e h) do n.º 2 do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico 

das Autarquias Locais – RJAL -, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual), e ao abri-

go da competência regulamentar das câmaras municipais pre-

vista no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa 

e na parte final da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, e no 

âmbito da competência prevista na alínea v) do n.º 1 do artigo 

33.º do mesmo regime jurídico; Aprovar a reposição imediata 
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do pagamento mensal da renda, nos termos e para os efeitos 

previstos no Regulamento de Habitação Social do Município de 

Espinho, logo que o Sr. Rogério Cardoso Rodrigues regresse à 

habitação e seja retomada a prestação relativa ao Rendimento 

Social de Inserção. 

Deliberação Nº 44/2022

Celebração de “Protocolo de colaboração entre o Município 

de Espinho e a “Associação Cultural e Recreativa Teatro e 

Marionetas Mito do Homem Plantado”, (Companhia Teatro 

e Marionetas de Mandrágora), para utilização de dois espa-

ços no F.A.C.E. (escritório e sala de ensaios) e um espaço 

de oficina nas instalações do antigo matadouro Municipal

Presente a informação n.º 642/2022 da Divisão de Cultura e 

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

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

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

ção: A Câmara, tendo presente o exposto na informação acima 

e a proposta de minuta de protocolo em anexo, com a qual con-

cordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta 

e celebrar protocolo de colaboração com a “Associação Cultural 

e Recreativa Teatro e Marionetas Mito do Homem Plantado”, 

(Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora), de acordo 

com os considerandos e termos nele fixados. 

Neste momento, o Vereador do PSD, Hélder Manuel Freitas 

Leitão Rodrigues, ausentou-se da sala de reuniões. 

Deliberação Nº 45/2022

Protocolos celebrados com a Associação de Desenvolvi-

mento do Concelho de Espinho – ADCE

Presente a informação n.º 649/2022 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

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

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 

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

mento e, concordando, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

revogação, por mútuo acordo, com efeitos imediatos, dos pro-

tocolos celebrados com a Associação de Desenvolvimento do 

Concelho de Espinho – ADCE, em 28 de setembro de 2016 e 3 

de agosto de 2021. Mais deliberou a Câmara aprovar a cele-

bração, com a ADCE, do respetivo Acordo de Revogação, nos 

termos constantes da minuta anexa, efetuando o necessário 

encontro de contas com a mesma Associação, por forma a as-

segurar o pagamento das despesas de funcionamento previs-

tas no protocolo de 3 de agosto de 2021. A Câmara deliberou, 

por fim, que o protocolo celebrado em 28 de março de 2011 

permanecerá em vigor até que o Município de Espinho obtenha 

os registos matricial e predial, em falta, relativos ao edifício 

da antiga EB1/JI Marinha 2, no Bairro da Marinha, em Silvalde, 

sendo, então, objeto de adenda pelo prazo máximo permitido 

por lei ou de celebração de novo protocolo, caso haja necessi-

dade de alteração do seu objeto e/ou das obrigações ali previs-

tas. Deliberou, ainda, a Câmara que seja providenciada, a cargo 

do Município, a execução de obras de manutenção do edifício 

da antiga EB1/JI Marinha 2, no Bairro da Marinha, em Silvalde. 

O Vereador do PSD, Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues, 

não participou na discussão e votação deste assunto por impe-

dimento legal. Os Vereadores do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores do PSD, votam a favor re-

lativamente ao ponto 6 da reunião de Câmara de 07/03/2022 

porque consideram de elevada importância a dinamização das 

instalações da antiga “Escola EB1/JI da Marinha 1 – Silvalde”, 

ao serviço da população do Bairro Piscatório. Os vereadores 

do Partido Social Democrático, consideram: Que a revogação 

do protocolo com a ADCE para a utilização do espaço em causa 

no âmbito do empreendedorismo, anula os objetivos de cria-

ção de emprego que estavam subjacentes à sua existência. 

Entendem, no entanto, que os motivos invocados pelo Execu-

tivo do partido Socialista, para a revogação do referido proto-

colo, referentes à instalação de serviços na área da saúde, são 

igualmente relevantes para a população do Bairro Piscatório; 

Que a decisão foi tomada sem haver um plano concreto para a 

instalação das valências elencadas na  informação, na área da 

saúde e sem a existência de um compromisso formalizado com 

a AS Norte, que nos últimos anos não fez mais do que boicotar 

as iniciativas municipais para a melhoria dos cuidados de saú-

de da população visada. A falta deste compromisso, é o pro-

núncio da inexistência de uma garantia concreta de instalação 

dos serviços de saúde no edifício. Recordando-se que foi a ARS 

Norte, com o beneplácito do Governo socialista, que fechou a 

Extensão de Saúde da Marinha, por esvaziamento de profissio-

nais de saúde e que mantém por abrir a anunciada e prometida 

unidade de convalescença no Hospital de Espinho; Que não 

foi apresentado e discutido nenhum plano de reorganização e 

modelo de funcionamento dos serviços de saúde do concelho, 

que clarifiquem porque preveem a mudança de serviços, atual-

mente instalados na USF de Espinho, para o Edifício da Escola 

no Bairro, nomeadamente o “Centro de Respostas Integradas 

(comportamentos aditivos e dependências) – Porto Ocidental”, 

que pode potenciar a exclusão de pessoas vulneráveis. Que 

existe um elevado risco do edifício permanecer fechado sem 

qualquer utilização ao serviço da população, não passando do 

plano das intenções. Pese embora, as considerações efetua-

das, os Vereadores do Partido social democrata estão do lado 

da população e da melhoria dos cuidados de saúde prestados, 

entendendo de forma responsável, votar favoravelmente a 

proposta do Executivo, contribuindo de forma positiva para a 

criação de melhores condições da prestação dos cuidados de 

saúde e aguardando que o Executivo implemente as intenções 

vertidas na informação trazida a reunião de Câmara.” 

Tendo voltado à sala de reuniões o Vereador do PSD, Hélder 

Manuel Freitas Leitão Rodrigues, prosseguiu-se com a ordem 

de trabalhos: 
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Deliberação Nº 46/2022

Acordo de colaboração celebrado entre a Direção-geral dos 

Estabelecimentos Escolares e a Câmara Municipal de Espi-

nho para fornecimento de refeições aos alunos participan-

tes em atividades do desporto escolar

Presente a informação n.º 657/2022 da Divisão de Educação 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o “Acordo de colaboração celebrado entre a Direção-

-geral dos Estabelecimentos Escolares e a Câmara Municipal 

de Espinho para fornecimento de refeições aos alunos partici-

pantes em atividades do desporto escolar”, de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 47/2022

Doação de Livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e Sil-

va

Presente a informação n.º 635/2022 da Divisão de Cultura e 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca 

Municipal José Marmelo e Silva nos meses de janeiro e feverei-

ro de 2022 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas 

liberalidades. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 25 de fevereiro 

de 2022 que apresentava os seguintes saldos: 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 

2021 de três milhões quinhentos e quarenta e um mil oitocen-

tos e oitenta euros e oitenta e dois cêntimos). Cinco milhões 

quinhentos e sessenta mil trezentos e cinquenta e dois euros 

e trinta e um cêntimos. 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e se-

tenta e seis mil cento e um euros e dezassete cêntimos. A Câ-

mara foi ainda informada que, até ao dia 25 de fevereiro do 

corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta 

e quatro milhões setecentos e dezoito mil setecentos e doze 

euros e cinquenta e cinco cêntimos, tendo sido efetuados pa-

gamentos até ao mesmo dia no valor de dois milhões setecen-

tos e trinta e seis mil e cinquenta e cinco euros e quarenta e 

seis cêntimos.    

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: 

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas 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 n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor. 

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

clarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 

presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordenadora 

Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-

rismo. 

O Presidente da Câmara Municipal

A Coordenadora Técnica 

ATA N. 06/2022
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ES-
PINHO DE VINTE E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS

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

dois, nesta cidade de Espinho e salão nobre da Câmara Munici-

pal, reuniu-se a Câmara Municipal de Espinho, sob a presidên-

cia do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel 

Lino Moreira Reis, com a presença do Senhor Vice-Presidente 

Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro e dos Senhores Vereadores 

Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos 

Lêdo da Fonseca, Maria de Lurdes Santos Ganicho, João Ma-

nuel Oliveira Passos e Hélder Manuel Freitas Leitão Rodrigues. 

Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reu-

nião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de 

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

 

Período de antes da ordem do dia:   

A Vereadora do PSD, Maria de Lurdes Santos Ganicho, questio-

nou a Câmara sobre o comboio de alta velocidade, nomeada-

mente sobre a incidência no território do Concelho e solicitou 

a partilha de informação sobre o desenvolvimento do projeto, 

tendo o Sr. Presidente da Câmara dado informações sucintas 

sobre os dados já conhecidos e referido que seria solicitada à 

Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos a informação 

já disponível pelos serviços municipais.   

Ordem do Dia: 

Deliberação Nº 48/2022

Aprovação da ata n.º 5/2022, de 7 de março

Em virtude da ata n.º 5/2022 de 7 de março ter sido entregue 

em fotocópia a todos os seus elementos, prescindiu-se da lei-

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

na redação em vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação 

sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 

do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação por unani-

midade. Participaram na votação apenas os membros do órgão 

executivo que estiveram presentes na reunião a que se repor-

ta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 49/2022

Abertura de procedimentos concursais para constituição de 

vínculo de emprego público por tempo indeterminado - 4 

postos de trabalho

Presente a informação n.º 638/2022 da Divisão de Gestão de 

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

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

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

tação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a 

proposta da Exma. Senhora Vereadora, Drª. Leonor Fonseca, 

deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 absten-

ções dos vereadores do PSD, ao abrigo do previsto nos nºs 1 a 

4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP - aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

na redação em vigor) e do disposto nos n.º 1 do artigo 4.º e n.º 

1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro 

(na sua redação em vigor), aprovar a abertura de procedimen-

to concursal comum para recrutamento com vista à constitui-

ção de relação jurídica de emprego público na modalidade de 

contrato de trabalho por tempo indeterminado, para ocupação 

dos seguintes postos de trabalho: 1- (um) posto de trabalho 

na carreira unicategorial de Técnico Superior na Divisão de 

Gestão de Recursos Humanos, com Licenciatura em Gestão de 

Recursos Humanos (Grau de Complexidade 3); 1- (um) posto 

de trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico na Di-

visão de Planeamento e Projetos Estratégicos, com o 12.º Ano 

de Técnico de Desenho técnico/Autocad 3D (Grau de Comple-

xidade 2); 2- (dois) postos de trabalho na carreira/categoria de 

Assistente Operacional (Coveiro) na Divisão de Serviços Bási-

cos e Ambiente, com Escolaridade Obrigatória (Grau de Com-

plexidade 1). Os postos de trabalho identificados nas carrei-

ras/categorias de Assistente Técnico e Assistente Operacional 

serão abertos ao abrigo do previsto nos nºs 3 e 4 do artigo 

30.º da LTFP enquanto que o posto de trabalho para a carreira 

unicategorial de Técnico Superior será aberto exclusivamente 

ao abrigo do nº 3 do art.º 30.º da LTFP, restrito a trabalhadores 

detentores de um vínculo de emprego público por tempo inde-

terminado com base na fundamentação constante na Propos-

ta nº 1/2022, de 16 de março da Exma. Senhora Vereadora Drª. 

Leonor Fonseca. Mais deliberou a Câmara Municipal que seja 

feita a devida publicitação deste procedimento concursal nos 

termos legais aplicáveis, nomeadamente na 2.ª série do Diário 

da República, sem prejuízo dos demais meios de divulgação e 

publicitação previstos na lei. Os vereadores do PSD apresen-

taram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do PSD 

abstêm-se no Ponto 2- “Abertura de procedimentos concursais 

para constituição de vínculo de emprego público por tempo in-

determinado - 4 postos de trabalho”, em coerência com a vo-

tação dos Documentos Previsionais para o ano em curso. Mais 

referem que não consideram prioritária a contratação de qua-

dros para a área Técnico-administrativa, nomeadamente para 

os Recursos Humanos e Divisão de Planeamento Estratégico, 

em detrimento de quadros operacionais.” 

Deliberação Nº 50/2022

Pedido de Certidão de Reabilitação - ARU do Litoral da Cida-

de de Espinho - Processo RU-ARULCE n.º 9/18

Presente a informação n.º 793/2022 da Divisão de Planea-

mento e Projetos Estratégicos, 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 reconhece, 

com 4 votos a favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos ve-

readores do PSD, nos termos do n.º 4 do artigo 45.º do EBF, que 

a fração designada pela letra “D”, localizada no 2.º andar, com 

entrada pelo n.º 409 da Rua 19, pertencente ao imóvel sito 

na Rua 18, n.º 526 e Rua 19, n.ºs 409 e 421, na freguesia de 

Espinho, reúne os requisitos para a atribuição dos benefícios 

fiscais de direito identificados no n.º 2 do mesmo artigo, bem 

como os benefícios aplicáveis previstos no Artigo 71.º também 

do EBF. Mais deliberou que os serviços municipais comuni-

quem esse reconhecimento de direito ao serviço de finanças 

competente e procedam à restituição de 50% das taxas pagas 

pelo requerente pela avaliação do estado de conservação do 

imóvel, no valor de 90,00€ (noventa euros). Os vereadores do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os verea-

dores do PSD abstêm-se no Ponto 3- “Pedido de Certidão de 

Reabilitação - ARU do Litoral da Cidade de Espinho - Processo 

RU-ARULCE n.º 9/18”, por considerarem que a competência de 

decisão e análise pertence ao Sr. Presidente da Câmara, aliás 

nesta matéria os Vereadores do PSD nem sequer participam 

nas vistorias para ajuizar dos relatórios emanados pela comis-

são de vistoria.” 

Deliberação Nº 51/2022

Pedido de aprovação de prorrogação de prazo – Estádio Mu-

nicipal de Espinho

Presente a informação n.º 788/2022 da Divisão de Obras Mu-

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

zida 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, com 4 votos a favor 

dos eleitos do PS e 3 abstenções dos vereadores do PSD, apro-

var o pedido de prorrogação de prazo até 28 de abril de 2023. 

Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de 
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voto: “Os Vereadores do PSD abstêm-se no Ponto 4- “Pedido 

de aprovação de prorrogação de prazo – Estádio Municipal de 

Espinho”, por considerarem que a decisão em causa decorre 

da gestão da empreitada, sobre a qual apenas foi apresentado 

o relatório da fiscalização. Parte dos atrasos são imputados a 

falta de resposta dos projetistas, não tendo sido apresentada 

nenhuma posição destes e/ou do Gestor do Contrato. Assim, 

os vereadores do PSD, consideram que não detêm a informa-

ção necessária que permita uma posição diferente da absten-

ção.” 

Deliberação Nº 52/2022

Empreitada de obras públicas para a execução do “Estádio 

Municipal de Espinho” – Primeira proposta de ordenação de 

trabalhos complementares

Presente a informação n.º 791/2022 da Divisão de Gestão Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

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

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

ridos (em arquivo). Votação: No seguimento da aprovação da 

prorrogação de prazo da execução da empreitada de obras pú-

blicas designada de “Estádio Municipal de Espinho”, bem como 

a aprovação da modificação do programa de trabalhos e do ine-

rente cronograma financeiro, a Câmara, enquanto órgão com-

petente para a decisão de contratar, de acordo com as disposi-

ções conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º do CCP e alínea b) do n.º 

1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (na 

redação em vigor), tomou conhecimento do teor da informação 

aqui prestada e determinou, com 4 votos a favor dos eleitos do 

PS e 3 abstenções dos vereadores do PSD, a modificação obje-

tiva ao contrato de empreitada de obras públicas supra citado, 

ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes do CCP, nos 

seguintes termos: I. Aprovar o pedido de autorização de des-

pesa e informação (PADI), com o registo 2022,EXP,I,P,37, de 

15 de fevereiro, que aqui se dá como reproduzido na íntegra e 

seu anexo, enquanto peças procedimentais desta modificação 

objetiva do contrato, bem como aprovar as propostas de mo-

dificações objetivas do contrato nelas constantes. II. Aprovar 

a realização da despesa correspondente à modificação obje-

tiva deste contrato em virtude da execução de trabalhos, no 

montante global de 517.550,44€ (quinhentos e dezassete mil, 

quinhentos e cinquenta euros e quarenta e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e funda-

mentos constantes no PADI elaborado pela DOM em 15 de fe-

vereiro (cf. Registo 2022,EXP,I,P,37). III. Ordenar a execução 

ao empreiteiro, dos trabalhos complementares identificados 

no relatório da fiscalização, denominado 20220113__JFA-

0160-FIS-EST-06GEF-04PRO_TC3_R9_signed, anexo ao PADI 

suprarreferido. IV. Determinar que o empreiteiro preste cau-

ção, nos termos do artigo 89.º do CCP, no valor de 25.877,52€ 

(vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e sete euros e cinquen-

ta e dois cêntimos), correspondente a 5% do preço dos traba-

lhos complementares deste 1.º contrato adicional a celebrar, 

por força de ser tramitado com as mesmas formalidades de-

correntes do contrato inicial. V. Aprovar a minuta do contrato 

adicional n.º 1 ao contrato inicial desta empreitada, para efei-

tos da formalização das modificações objetivas aqui em causa. 

Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os Vereadores do PSD abstêm-se no Ponto 5- “Emprei-

tada de obras públicas para a execução do “Estádio Municipal 

de Espinho” – Primeira proposta de ordenação de trabalhos 

complementares”, por considerarem que a decisão tomada de-

corre da gestão da empreitada, apenas sendo apresentado o 

relatório da fiscalização. Atendendo a que os valores em cau-

sa decorrem maioritariamente de erros e omissões de projeto, 

consideram que a posição formal do Coordenador de Projeto é 

obrigatória, tendo em conta que ao abrigo do artigo 378º do 

CCP, “ponto 6- Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente 

o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes 

terceiros”. Nos documentos presentes a reunião de Câmara, 

não foram apresentados documentos que demonstrem a acei-

tação de tais erros, nem tão pouco foi apresentada, por parte 

da CME, a reclamação dos prejuízos decorrentes dos erros e 

omissões de projeto.” 

Deliberação Nº 53/2022

Empreitada Reabilitação da Zona Norte do Concelho, entre 

a área requalificada do ReCaFE e a Rua 20 - pedido de pror-

rogação de prazo

Presente a informação n.º 778/2022 da Divisão de Obras Mu-

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

zida 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, com 4 votos a fa-

vor dos eleitos do PS e 3 votos contra dos vereadores do PSD, 

aprovar a prorrogação do prazo da empreitada, com término a 

09 julho 2022, período esse com 58 dias a título gracioso, bem 

como o programa de trabalhos modificado, constituído pelo 

plano de trabalhos, plano de mão de obra e plano de equipa-

mento, bem como a alteração ao cronograma financeiro. Os ve-

readores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do PSD votam contra o Ponto 6- “Empreitada 

Reabilitação da Zona Norte do Concelho, entre a área Requali-

ficada do ReCaFE e a Rua 20 - pedido de prorrogação de prazo”, 

por considerarem que não existem motivos que suportem tal 

pedido e a correspondente aceitação por parte da CME. Do que 

tem sido possível observar, o Empreiteiro não tem pessoal em 

obra adequado às necessidades da sua execução, verificando-

-se a maior parte das vezes a existência de material em obra, 

sem aplicação. Para além do relatório da Fiscalização, não está 

patente na documentação que suporta este pedido, qualquer 

informação do projetista que aceite as responsabilidades que 

lhe são imputadas e tão pouco do Dono de Obra.”
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Deliberação Nº 54/2022

Protocolo de colaboração no âmbito dos controlos oficiais 

entre a Direção Geral de Alimentação e Veterinária e a Câ-

mara Municipal de Espinho

Presente a informação n.º 751/2022 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 tendo presente 

o considerado na informação acima e a minuta de protocolo 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, par-

ticipar e aprovar o “Protocolo de colaboração no âmbito dos 

controlos oficiais entre a Direção Geral de Alimentação e Vete-

rinária e a Câmara Municipal de Espinho”. 

Deliberação Nº 55/2022

Protocolo de colaboração - Patinhas sem Lar

Presente a informação n.º 792/2022 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, tendo presente o considerado na infor-

mação acima e a proposta de minuta do protocolo em causa 

anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, par-

ticipar e aprovar o “Protocolo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Espinho e Associação Patinhas Sem Lar, Associa-

ção de Proteção a Animais”. 

Deliberação Nº 56/2022

Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e o 

Moto Clube de Espinho para efeitos da utilização das insta-

lações da loja existente no bloco 1 do conjunto habitacional 

da Ponte de Anta

Presente a informação n.º 771/2022 da Divisão de Apoio às 

Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 

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

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

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

por unanimidade, aprovar o Protocolo de colaboração entre o 

Município de Espinho e o Moto Clube de Espinho para efeitos 

da utilização das instalações da loja existente no bloco 1 do 

conjunto habitacional da Ponte de Anta. 

Deliberação Nº 57/2022

Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e 

Fastbird Rides Portugal, Unipessoal, Lda. para efeitos de 

Implementação de Sistemas de Partilha de Velocípedes e 

Bicicletas Elétricas com Motor

Presente a informação n.º 794/2022 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

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

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

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

e concordando, deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do 

PS e 3 votos contra dos vereadores do PSD, aprovar a cele-

bração com a FASTBIRD RIDES PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA., 

de protocolo para efeitos de implementação de sistemas de 

partilha de velocípedes e bicicletas elétricas com motor, nos 

termos e considerados constantes da minuta em anexo. Os ve-

readores do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores do PSD votam contra o Ponto 10- “Protocolo 

de Colaboração entre o Município de Espinho e Fastbird Rides 

Portugal, Unipessoal, Lda. para efeitos de Implementação de 

Sistemas de Partilha de Velocípedes e Bicicletas Elétricas com 

Motor”, por considerarem que: O protocolo constitui uma ati-

vidade económica com fins lucrativos, sem qualquer contra-

partida para o Município; Existem no mercado mais operado-

res do mesmo tipo de serviço, não estando a ser cumpridas as 

regras da concorrência e transparência, que permitam avaliar 

as melhores propostas e uma tomada de decisão adequada e 

que melhor sirva os interesses do Município e dos Munícipes; 

Não é apresentado qualquer modelo de funcionamento e pla-

no de instalação dos locais de parqueamento dos equipamen-

tos; Apesar de ser de extrema importância a dinamização dos 

modos suaves de mobilidade e das ciclovias construídas, os 

Vereadores do PSD consideram que o processo em causa não 

cumpre os procedimentos legais de livre concorrência e os su-

periores interesses dos Munícipes.” 

Deliberação Nº 58/2022

Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e o 

Grupo Recreativo Estrelas da Ponte de Anta para efeitos da 

utilização das instalações da loja existente no Bloco 2 do 

Conjunto Habitacional da Ponte de Anta

Presente a informação n.º 772/2022 da Divisão de Gestão Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

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

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

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

aprovou, por unanimidade, o Protocolo de colaboração entre 

o Município de Espinho e o Grupo Recreativo Estrelas da Pon-

te de Anta para efeitos da utilização das instalações da loja 

existente no Bloco 2 do Conjunto Habitacional da Ponte de 

Anta. 

Deliberação Nº 59/2022: Candidatura às Cidades Educado-

ras: Presente a informação n.º 797/2022 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, 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). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos a 

favor dos eleitos do PS e 3 abstenções dos vereadores do PSD, 

aprovar a Candidatura às “Cidades Educadoras” até ao mon-

tante de €220 (duzentos e vinte euros), para o ano de 2022. 
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Os vereadores do PSD apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os Vereadores do PSD abstêm-se no ponto 12- “Candi-

datura às Cidades Educadoras”, considerando que pese embo-

ra a importância do tema, para o desenvolvimento sustentado 

do Concelho, não foi apresentado qualquer plano de ação que 

permita avaliar o interesse na candidatura e quais os objetivos 

a atingir com a mesma.” 

 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 11 de março de 

2022 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2021 de três milhões 

quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta euros e 

oitenta e dois cêntimos). Cinco milhões trezentos e sessenta 

e seis mil oitocentos e sessenta e três euros e catorze cênti-

mos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão duzentos e 

oitenta e nove mil seiscentos e doze euros e noventa e um 

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

março do corrente ano foram cabimentadas despesas no valor 

de trinta e quatro milhões oitocentos e dezoito mil setecentos 

e trinta e quatro euros e quarenta e oito cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de três mi-

lhões quatrocentos e noventa e dois mil seiscentos e vinte e 

seis euros e trinta cêntimos. 

 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento das diligências efe-

tuadas 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 n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que por ele vai ser assinada e pela Coordena-

dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 

e Turismo.

O Presidente da Câmara Municipal 

A Coordenadora Técnica
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// INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
RESULTADOS FINANCEIROS A 31 DE MARÇO’22



EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de março de 2022 é apresentada no quadro seguinte, o qual 
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classifi-
cação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos – 
despesa – conforme definido na contabilidade pública.
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 2 475 852 2 595 225 3 147 626 3 143 622

Impostos Directos 702 103 694 635 734 521 726 735
Taxas, Multas e Outras Penalidades 277 927 281 120 603 665 608 182
Rendimentos de Propriedade 142 187 281 789 142 204 142 204
Venda de Bens e Serviços Correntes 1 331 239 1 322 469 1 642 052 1 644 685
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 21 439 14 253 17 865 14 497
Reposições não abatidas no Pagamento 958 958 7 320 7 320
Saldo da Gerência Anterior 0 0 0 0

Alheia 8 869 160 8 872 852 4 220 141 4 220 052
Passivos Financeiros 4 479 941 4 479 941 0 0
Fundos Municipais 1 916 040 1 916 040 1 916 040 1 916 040
Outras Transferências 2 473 179 2 476 871 2 304 101 2 304 012

Total da Receita 11 345 011 11 468 077 7 367 767 7 363 674

RECEITA Março - 2021 Março - 2022

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 26 352 880 5 314 258 20,17%
Receitas de Capital 10 359 890 2 042 097 19,71%
Outras Receitas 1 500 7 320 487,97%

Total da Receita 36 714 270 7 363 674 20,06%

Própria
43%

Alheia
57%

Receita Cobrada 2022
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Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 5 246 595 4 615 007 4 476 187 3 887 428

Pessoal 2 399 129 2 288 904 2 408 221 2 293 504
Aquisição de Bens e Serviços 2 641 577 2 151 895 1 969 719 1 536 697
Outras Despesas Correntes 205 889 174 209 98 248 57 227

Serviço da Dívida 198 249 165 227 124 515 124 409
Juros e Outros Encargos 15 052 11 378 9 368 9 262
Passivos Financeiros 183 197 153 848 115 147 115 147

Investimento Global 4 919 081 4 057 254 1 725 776 1 554 109
Aquisição de Bens de Capital 4 743 000 3 926 642 1 664 973 1 511 834
Transferências de Capital 149 254 130 612 60 804 42 275
Ativos Financeiros 26 827 0 0 0

Restantes Despesas 434 180 429 133 535 639 524 129
Transferências Correntes 434 180 429 133 535 639 524 129
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 10 798 104 9 266 620 6 862 118 6 090 076

DESPESA Março - 2021 Março - 2022

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 24 437 960 4 420 819 18,09%
Despesas de Capital 12 276 310 1 669 257 13,60%

Total da Despesa 36 714 270 6 090 076 16,59%

64%

2%

25%

9%
Despesa Paga 2022 

Encargos Funcionamento Serviço da Dívida Investimento Global Restantes Despesas
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DÍVIDA Março 2021 Março 2022
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 18 584 192,17 23 093 530,22

1. Empréstimos 17 399 619,35 21 941 979,55
2. Outros Credores 1 184 572,82 1 151 550,67

Outros - Médio e Longo Prazos 1 184 572,82 1 151 550,67
0,00 0,00

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 4 438 038,93 1 860 704,66

1. Empréstimos 1 791 269,21 696 247,86
2. Fornecedores e Credores 1 430 011,88 798 019,81

2.1. Fornecedores c/c 330 742,15 423212,81
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 194 189,64 42359,16
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 801 838,64 150 101,07
2.4. Estado e outros entes públicos 62 652,77 60 584,10
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 40 588,68 121 762,67

3. Operações de tesouraria 1 216 757,84 366 436,99
3.1. Estado e outros entes públicos 108 109,89 113 287,52
3.2. Clientes e utentes com caução 50 274,83 50 642,83
3.4. Outros Credores 26 069,47 124 016,52

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00

TOTAL 23 022 231,10 24 954 234,88
* Valores provisórios à data de 31/03/2022.

Dívida

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

Março 2021 Março 2022

Dívida

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2 769 324,01 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661 030,00 €          0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299 350,00 €          0,20%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181 361 680,00 €          0,90%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 2 095 315,90 €       3,82%
LIPOR 501394192 1 076 123,33 €       3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140 237,58 €          2,98%
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TERRAS DE SANTA MARIA 501651888 878 954,99 €          16,67%
ANMP 501627413 -  €                       0,32%

PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 12 978,11 €            1,16%
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 12 978,11 €            1,16%

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 7 200,00 €              4,80%
ENERGAIA 504454536 7 200,00 €              4,80%

QUOTIZAÇÕES 47 644,92 €            
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114 72,00 €                   
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250 180,00 €                 
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769 100,00 €                 
ENERGAIA 504454536 2 604,49 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7 500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4 870,68 €              
ADSE 600000303 863,75 €                 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202 1 250,00 €              
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1 500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28 704,00 €            

TOTAL 2 824 168,93 €       0,82%



(*) Dados Provisórios
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
FUNÇÕES GERAIS 3 857 705 450 228 11,67%
SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 3 251 102 302 755 9,31%

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 251 102 302 755 9,31%
SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 606 604 147 473 24,31%

PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 606 604 147 473 24,31%
FUNÇÕES SOCIAIS 19 355 728 2 732 395 14,12%
EDUCAÇÃO 3 523 519 612 518 17,38%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2 252 325 414 386 18,40%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1 271 194 198 131 15,59%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 147 668 52 681 35,68%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 147 668 52 681 35,68%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 12 056 708 1 860 823 15,43%
HABITAÇÃO 966 788 12 166 1,26%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 5 143 477 840 408 16,34%
SANEAMENTO 1 923 639 323 785 16,83%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1 583 808 269 571 17,02%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1 134 475 155 285 13,69%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1 304 521 259 607 19,90%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 3 627 834 206 373 5,69%
CULTURA 302 691 82 445 27,24%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 3 325 143 123 928 3,73%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

FUNÇÕES ECONÓMICAS 1 818 819 275 567 15,15%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 1 164 803 204 068 17,52%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 0 n.a.

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 461 372 64 799 14,04%
MERCADOS E FEIRAS 0 0 n.a.
TURISMO 461 372 64 799 14,04%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 192 644 6 700 3,48%
OUTRAS FUNÇÕES 1 416 500 224 625 15,86%
OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1 416 500 224 625 15,86%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 0 0 n.a.

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022 - Março

Total Geral 26 448 753 3 682 815 13,92%



// SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS

ATIVIDADES REALIZADAS DE 01 DE FEVEREIRO A 31 MARÇO’22



Afetos por telefone
Uma oportunidade de ouvir uma história, contar as suas vivên-
cias de infância e receber o nosso afeto.
Organização:
Serviços Educativos da Divisão de Cultura e Museologia
Divisão de Ação Social Intergeracional e Saúde
Divisão de Desporto
Câmara Municipal de Espinho
59 participantes

“Tricotar Histórias”
Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras e memórias.
38 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Criativo por natureza, improvisador por vocação, contador por 
paixão e formador por sentido de dever e prazer pela partilha 
de conhecimento.
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, concei-
tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos 
quer para graúdos.
Inscrições prévias, destinadas a crianças com idades com-
preendidas entre os 2 aos 5 anos.
29 participantes

Elefante Editores: 25.º aniversário na Bibliote-
ca Municipal José Marmelo e Silva
A editora de poesia “Elefante Editores” foi fundada em Espinho 
em fevereiro de 1997. A pretensão desta iniciativa foi come-
morar os 25 anos da sua existência, com atividades culturais a 
acontecerem na Biblioteca Municipal.
Exposição patente ao público no átrio da biblioteca sobre as 
mais importantes edições publicadas ao longo dos 25 anos.
80 participantes

1, 2, 3… Read & Play with Me!
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), 
através da exploração de histórias em inglês, das artes, da mú-
sica, da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
40 participantes

Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura
No âmbito da 15.ª edição do Concurso Nacional de Leitura - 
CNL, promovido pelo Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 
2027) e após o apuramento de 12 participantes, por cada nível 
de ensino, da Fase Escolar, a Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva acolheu a Fase Municipal de Espinho, onde foram sele-
cionados três vencedores por cada nível de ensino (1.º ciclo, 2.º 
ciclo, 3.º ciclo e secundário), para irem à Fase Intermunicipal.
42 participantes

Oficina Teatro Miniatura
Oficina de Marionetas em Miniatura
Uma nova proposta de oficina para todos! Famílias, docentes, 
artistas e crianças. A descoberta do teatro de marionetas que 
vai buscar inspiração às antigas máquinas fotográficas à la mi-
nute, com o fotógrafo atrás do pano e o menino no cavalinho 
de madeira. Este tipo de estrutura gerou principalmente no 
Brasil um teatro de seu nome “lambe lambe”.
5 participantes

CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, durante estes dois meses, teve um aumento significativo de 
inscrições, visitantes e empréstimos, devendo-se, em certa parte, à diminuição das restrições derivadas da 
pandemia e, por outro lado, ao aumento das atividades culturais para um diversificado público-alvo.
A destacar as iniciativas desenvolvidas pela Biblioteca Municipal, aludindo à importância da água doce 
como sendo o recurso mais importante para a Humanidade, transversal a todas as atividades sociais, eco-
nómicas e ambientais, no Dia Mundial da Água que se assinalou no dia 22 de março.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promovidas pela Biblioteca Municipal, durante os 
meses de fevereiro e março de 2022.

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
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SERVIÇO DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla vários serviços integrando uma vertente de de-
senvolvimento cultural e preservação da memória coletiva da comunidade local através de duas exposições 
permanentes dedicadas a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte Xávega. Vem apostan-
do, ano após ano, num conjunto de exposições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao gran-
de público os mais variados e conceituados trabalhos nas áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. 
No âmbito da história e do património local o Museu Municipal já produziu vinte exposições, que foram fruto 
de um minucioso trabalho de investigação histórica. Compete ao MME promover a recolha, estudo e preser-
vação da história e memória social no território que, em Espinho, teve como pilares fundamentais do desen-

TEATRO MINIATURA um projeto em parceria 
com a Biblioteca Municipal de Oliveira de Aze-
méis
A companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora lança a pro-
posta de viajarmos através do mundo das marionetas em mi-
niatura até a um pequeno palco onde o teatro acontece de um 
modo profundamente individualizado.
Partindo do teatro “lambe lambe” que possui no Brasil gran-
de implementação ou das máquinas fotográficas “à la minute” 
que lhes deram origem e que muitos de nós ainda se recordam 
como espaços fotográficos antigos situados em espaços públi-
cos onde o fotógrafo, debaixo do pano, tirava e revelava em 
pouco tempo a típica fotografia das crianças sentadas em cima 
do cavalinho de madeira.
Foram então preparadas duas caixas cénicas, com dois espetá-
culos, que partem de textos literários para a infância e que nós 
demos vida teatral à palavra escrita.
Entrada – Gratuito (requer marcação prévia)
Público – M/4
16 participantes

Na semana da leitura o “Crescer com histórias” 
vai às escolas
A atividade “Crescer com histórias” consiste na narração de 
contos, fábulas e lendas. Poderá ser acompanhada de uma 
atividade prática relacionada com a história. Esta sessão pre-
tende despertar e estimular a imaginação infantil, provocar e 
orientar a reflexão, bem como o desenvolvimento da lingua-
gem e o enriquecimento do vocabulário, criando hábitos de 
leitura.
Público alvo: Pré-primária
375 participantes

Bebéteca “Quem conta com um pai...” por Rita 
Sineiro
Conta com um colo veloz e um carro quentinho. Conta com uma 
mãozinha ou duas sempre a inventar e uma cabeça a fazer 
muitas coisas acontecer. Conta com a palavra errada e a asnei-
ra certa. Conta com os olhos a fingir não rir e a boca a tentar 
esconder o que não se pode contar. Quem conta com um Pai 
conta com uma história a durar para sempre.
13 participantes

Art&Yoga com Susana Pessoa Neves
Descobrir quem somos brincando com elementos da natureza.
Art&Yoga é uma atividade para exploração da natureza de 
uma forma lúdica e criativa.  
O objetivo é criar arte com o que a natureza nos oferece. 
Uma atividade divertida e criativa. Pouco é necessário, apenas 
olhos curiosos e mãos criativas. 
Sempre que o tempo permitir a atividade desenvolve-se no 
exterior. Nos dias em que o tempo não permitir a atividade 
desenvolve-se na Biblioteca. 
Atividade mensal, para crianças maiores de 5 anos.
5 participantes

Dia Mundial da Poesia
Oferta de poemas aos nossos leitores relacionados com o tema 
“água”, sensibilizando para a importância da água doce como 
sendo o recurso mais importante para a Humanidade, trans-
versal a todas as atividades sociais, económicas e ambientais.

Dia Mundial da Água
Sensibilização da comunidade para a preservação da água, 
aderindo à iniciativa H2Off;
Município aderente e impulso nas redes sociais à adesão da 
“Hora de desligar a torneira”
Crescer com histórias
Leitura e exploração da história “O homem de água” de Ivo Ro-
sati e Gabriel Pacheco, para uma turma do 4.º ano de Espinho 2
26 participantes

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .
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“Frente e verso de uma vida doméstica“
Voltada para a Praça do Mar a “instalação artística” de Maria 
Beatitude convida os visitantes e transeuntes à contemplação 
e reflexão! Um cenário que foi sendo construído à volta de uma 
mesa e de um computador onde tudo acontecia. A vida profis-
sional ocupou o espaço doméstico e a interação social surgia 
no mesmo local com eventos marcados ou espontâneos. Nesta 
mesa, o conforto apareceu em forma de guloseimas ou comidas, 
o estímulo através de chávenas de café, ou em anotações com 
planos para o futuro. As jantaradas virtuais com amigos estão 
representadas num bom copo de vinho. Os momentos mais di-
fíceis foram recompensados com medalhas pelas vitórias por 
cada dia ultrapassado. As plantas também ocupam o seu es-
paço e simbolizam o exterior tão desejado, e, nesta mesa até 
os problemas têm uma chave para que possam encontrar uma 
saída. Um universo caseiro, profissional e social que se mesclou 
e ocupou um lugar que, um dia no futuro, parecerá um cenário 
de um filme, onde pela frente as paredes mostram a realidade 
espalmada em 2D, e na retaguarda estão seguras por suportes 
que as mantêm em pé. Assim é a obra “Frente e verso de uma 
vida doméstica”. Um cenário vivo que se mantém escorado por 
estruturas de cores quentes e amarelos que tentam ter a mes-
ma luz do sol.

“Desatar nós para nós-atar” 
É uma exposição coletiva na qual os estudantes do 4.º ano 
de Artes Plásticas – Escultura exploram diferentes dinâmicas 
e modelos compositivos a partir dos projetos que têm vindo a 
produzir ao longo do ano de 2021/22. Nas tensões, relações 
e ecletismo que a coexistência, num mesmo contexto, esti-
mula, as concretizações abrem espaço para novos desafios e 
propõem outras leituras sobre e a partir das características do 
Museu Municipal De Espinho – Fórum de Arte e Cultura de Es-
pinho. Esta mostra do 4.º ano de Artes Plásticas – Escultura da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto é a opor-
tunidade para estes jovens, que se encontram a terminar o 1.º 
Ciclo de Estudos, se desafiarem na resposta aos planeamentos, 
organização e ademais requisitos de um projeto expositivo. A 
consciencialização da visibilidade e o contacto com diferentes 
públicos fomenta o sentido de responsabilidade e a exigência 
de qualidade nas propostas plásticas apresentadas. “Desatar 
nós para nós-atar” nasce de um espírito de coletivo construído 
no respeito, partilha e amizade salutar no processo de reflexão 
crítica, desenvolvimento e materialização dos diferentes proje-
tos. É nesta atmosfera de trabalho que os diversos temas, ques-
tionamentos e experiências plásticas encontram pontas soltas 
e pontos de contacto que desatando, reatando e coexistindo, 
encontram um sentido comum.

“Vilegiatura e Jogo em Espinho”
De um pequeno povoado de pescadores nos inícios do século 
XIX, Espinho transformou-se no decorrer de Oitocentos numa 
importante estância de veraneio da Península Ibérica. A exposi-
ção em painéis “Vilegiatura e Jogo em Espinho”, complementada 
com algumas peças relacionadas com a temática do turismo bal-
near, retrata a génese da praia terapêutica e a vertente lúdica 
associada ao nascimento e à prática do jogo de fortuna ou azar, 
uma característica que ainda hoje define Espinho enquanto es-
tância turística.

volvimento municipal e da identidade singular do concelho, fatores como a instalação de comunidades piscatórias e 
indústrias como a conserveira,  a emergência de uma colónia balnear de prestígio e o tipo de arquitetura e urbanismo 
a ela associados, sempre em paralelo com a implantação do caminho-de-ferro e o desenvolvimento económico, político 
e social que sempre lhe são inerentes. Assim, abarca o estudo de temas que vão desde a história local à arqueologia, 
à etnografia, à inventariação e estudo do património industrial, náutico, entre outros relevantes para a caraterização 
da realidade cultural do município. 

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho exibiu durantes os meses de Fevereiro e Março de 2022 a instalação “Frente e verso 
de uma vida doméstica” de Maria Beatitude, e as exposições “Desatar Nós, para Nós Atar” e “Vilegiatura e Jogo em 
Espinho”.

 AM ESPINHO  N.º 2      ABRIL DE 2022       28



SERVIÇO DE PROMOÇÃO CULTURAL
O Serviço de Promoção Cultural nos meses de fevereiro e março trabalhou na organização do Mar-marionetas_ festival Inter-
nacional de Marionetas de Espinho, na Organização  CINANIMA, na colaboração no projeto Mar-pedagógico com as Oficinas de 
cerâmica e no projeto “O Mário e a Neta vão às escolas”.

- Oficinas de ceâmica - participação de 30 alunos com necessidades especiais
- O Mar e a Neta vão escolas - participação de 324 alunos do 1.º ano
- Participação em projetos de educação ambiental:
 - Parceria no projeto aCORDA  Portugal: projeto artístico que pretende sensibilizar a população para o lixo encontrado  
   nas praias de Portugal através da recolha de cordas, formando no final um novelo para ser exposto em várias zonas  
   do país;
 - Atividades de Educação Ambiental do programa Bandeira Azul: BRIGADAS em AÇÃO: de mão em mão, reCOOPERAR  
  com o coração!;
 - AEAs BANDEIRA AZUL;
 - Integração do projeto “GOBY em ESPINHO #3” no projeto educativo inclusivo, em parceria com a Escola Sá Couto, do 
      Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira intitulado “Mar Pedagógico - inclusão é a condição”;
 - ONLINE e sessões presenciais (alinhar com a informação deste dia da Estação Náutica);
 - Adesão à 2.ª edição da Iniciativa H2OFF, a decorrer no dia Mundial da Água;
 - Curto vídeo de comemoração do dia (redes sociais);
 - Articulação com CineEco Seia e alinhamento das curtas metragens para as duas sessões especial escolas exibidas no  
   Centro Multimeios;
 - AEAs BANDEIRA AZUL com Estação Náutica;
 - Coordenação e adesão à iniciativa “HORA do PLANETA”;
 - AEAs BANDEIRA AZUL+ Planetário + Divisão da Educação.

SERVIÇO EDUCATIVO DO MUSEU MUNICIPAL
O Serviço Educativo do Museu Municipal de Espinho realizou nos mese de fevereiro e março as atividades seguintes:

Mar pedagógico 
17 sessões com 30 atividades no total | 647 participantes

Um Museu que tem muito que contar
1 atividade | 22 participantes

O Museu fora de Portas
3 atividades | 223 participantes

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .

TURISMO E
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

LOJA DE TURISMO

 FEVEREIRO ’22
 Visitantes Nacionais: 38
 Visitantes Estrangeiros: 41
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Visitas guiadas à exposição permanente
1 atividade | 34 participantes

Dias especiais no Museu
1 atividade | 32 participantes

Visitas guiadas às exposições temporárias
9 atividades | 69 participantes

 MARÇO ’22
 Visitantes Nacionais: 24
 Visitantes Estrangeiros: 43
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São Valentim com presentes conscientes   
Declare-se ao Planeta no Dia dos Namorados! 

No dia em que se comemorou o Dia dos Namorados (14 de fevereiro) e em que, tradicio-
nalmente, os casais trocam presentes entre si e o consumo aumenta significativamente, a 
Câmara Municipal de Espinho (C.M.E.)propôs que se pensasse não só no que a pessoa especial 
gostaria de receber, mas também no impacto ambiental do presente para oferecer.   
O contexto de pandemia afetou sobremaneira o comércio local.   
Com o objetivo de impulsionar as vendas num momento propicio ao consumo, e tendo em 
conta a importância da prática de um consumo consciente, a C.M.E. desafiou os agentes lo-
cais a fazerem uma seleção de PRESENTES AMIGOS DO AMBIENTE, COM PREÇOS AMIGOS DO 
CLIENTE!   
Esta seleção teve em conta produtos com menor impacte ambiental com matérias-primas 
sustentáveis e, sempre que possível, cultivados em modo de produção biológica com recurso 
ao uso de embalagens ou de materiais biodegradáveis ou recicláveis.   
A Câmara Municipal fez a promoção desta iniciativa nas plataformas digitais, evitando assim 
desperdícios de papel.   

Estação Náutica de Espinho – Participação na NAUTICAMPO 2022 
A Estação Náutica de Espinho participou no Salão Internacional de Navegação de Recreio, 
Desporto Aventura, Caravanismo e Piscinas - NAUTICAMPO 2022. 

O Município de Espinho, associado da Fórum Oceano e participante ativo na Rede de Estações 
Náuticas de Portugal, ainda enquanto entidade a aguardar validação do Processo de Certifi-
cação de Estação Náutica, acredita que o trabalho em rede e a participação em eventos nacio-
nais e internacionais da especialidade, reverterão em valor acrescentado para os empresários 
de Espinho que trabalham direta ou indiretamente para o setor do turismo náutico. 

Participação na BTL 
Espinho marcou novamente presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 

A 33ª edição da BTL decorreu de 16 a 20 de março, na FIL e pretendeu marcar a retoma do 
setor do Turismo, reforçando o seu estatuto de maior evento de turismo em Portugal. Este é 
um espaço único de mostra, de negócio e de network.  
O Município de Espinho, fez a sua participação juntamente com os cinco municípios da As-
sociação de Municípios de Terras de Santa Maria (AMTSM), inseridos na área promocional da 
Área Metropolitana do Porto (AMP), no stand da Entidade Regional de Turismo do Porto e 
Norte (TPNP, E.R) - Destino Nacional Convidado da BTL 2022.  
Esta foi uma oportunidade para Espinho fazer uma promoção estratégica, nomeadamente de 
eventos e de oferta complementar.  
Destacaram-se, neste âmbito, a promoção dos Festivais de Cinema, que contou com a presen-
ça do jornalista Mário Augusto e dos representantes do FEST – Festival Novos Realizadores 
| Novo Cinema e do CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho e 
a promoção de Espinho Capital do Voleibol, com a presença da dupla de voleibolistas Miguel 
Maia e João Brenha e da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).  
Além destas novidades, houve lugar para promoção do Festival Internacional de Marionetas 
de Espinho – o Mar-Marionetas através das mascotes Mário e Neta e Encontro Internacional 
de Estátuas Vivas com a performance de uma estátua viva. Destaque ainda para a Promoção 
Gastronómica dos nossos peixes e mariscos.  
O Município aproveitou este privilegiado espaço de promoção, para convidar os agentes locais 
a associarem-se ao Sorteio promovido pela ATSM, através da disponibilização de experiências, 
de estadias, de entradas em monumentos e outros, a sortear por profissionais e público geral 
que visitou a feria.  
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Estação Náutica de Espinho – Dia Mundial da Água 
A Câmara Municipal, através da Estação Náutica de Espinho, assinalou o Dia Mundial da Água, 22 de março, com 
um programa repleto de atividades direcionadas para os alunos do Concelho.   
Visando sensibilizar a comunidade para o uso consciente e eficiente da água, apelando a boas práticas e mudança 
de comportamentos, as entidades que constituem a Estação Náutica de Espinho organizaram um programa dire-
cionado para a temática da preservação da natureza e uso sustentável dos recursos naturais.  
Para os alunos do 4.º ano do ensino básico, preparou-se no Centro Multimeios e Planetário uma programação alu-
siva à temática da água, com a “Eco Seia” — Curtas CineEco Extensão Espinho e “Água no Universo”.  
Ainda para assinalar este dia, o Município de Espinho associou-se à campanha de sensibilização H2Off, uma ini-
ciativa promovida pela CECEA — Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental da Associação 
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA), que lançou um desafio simples à população em geral:  
Fechar a torneira por uma hora, entre as 22h00 e as 23h00. 
Atendendo às condições climatéricas adversas e ao estado do mar, a maioria das atividades de exterior foram can-
celadas, mantendo-se apenas a atividade de limpeza da ribeira do Mocho, assegurada por alunos do secundário da 
Escola Secundária Dr. Manuel laranjeira. 

HABITAÇÃO SOCIAL 
- Manteve-se a realização dos atendimentos presenciais em 
todos os espaços de atendimento (FACE, Espaço Comum e 
Casa do Bairro), com marcação e sem marcação, assim como 
retoma das visitas domiciliárias para registo de necessidades 
e para acompanhamento de maior proximidade. 

- Manteve-se a articulação com os serviços da comunidade, no 
sentido de levar a cabo um trabalho multidisciplinar, sinérgico, 
que conduz a respostas mais céleres e eficientes. 

- Os serviços mantiveram o acompanhamento regular das si-
tuações de incumprimento do pagamento da renda mensal, 
informando as pessoas arrendatárias do ponto de situação 
e articulando com as equipas dos Serviços de Atendimento 
e Acompanhamento Social (SAAS) e do Protocolo de RSI, no 
âmbito do acompanhamento das situações de Ação Social e de 
RSI. Neste âmbito, foram remetidos 54 ofícios relativos ao mês 
de fevereiro, e estão a ser efetuados os ofícios relativos ao 
incumprimento de março. 

- Manteve-se o apoio psicossocial aos residentes, nomeada-
mente na mediação de conflitos familiares e de vizinhança, 
assim como apoio numa apreciação mais ponderada e refletida 
das situações com que têm de lidar no seu dia-a-dia. 

ESTRATÉGIA LOCAL HABITAÇÃO - 
PROGRAMA 1.º DIREITO 
No âmbito da implementação da ELH, foi constituído um grupo 
de trabalho com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, a Sr.ª 
Vereadora da Ação Social, e Chefes das seguintes Divisões: 
DASIS, DPPE, DOM, DOPL e DGAFT, que passou a reunir perio-
dicamente. 

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .
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AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL 
- Deu-se continuidade ao atendimento presencial em todos os 
espaços de atendimento da DASIS (FACE e Pólo da Junta de 
Freguesia de Espinho), nomeadamente para apoio ao preenchi-
mento dos formulários de candidatura a habitação social, apoio 
na articulação e encaminhamento de situações para entidades 
de apoio na comunidade e informação para esclarecimento de 
dúvidas. 

- Foi assegurada a receção e análise de todas as candidaturas 
a habitação social apresentadas junto do Município, cumprindo 
o disposto no Concurso por Inscrição previsto no “Regulamen-
to de Habitação Social do Município de Espinho”. Analisadas 31 
candidaturas, das quais 5 foram indeferidas, 17 admitidas, 1 
atualizada e 8 em procedimento. 

- Foi terminado o procedimento de atribuição de um fogo de ti-
pologia T4 duplex no âmbito do referido Concurso por Inscrição, 
sito no Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos. 

- Na sequência de um incêndio que ocorreu numa habitação par-
ticular, foi prestado, de imediato, o apoio solicitado pelo agre-
gado. 



Sempre que foi solicitado, foram prestadas todas as informações sobre o Programa 1º Direito, nomeada-
mente a eventuais Beneficiários Diretos. 
Foram notificados todos os arrendatários residentes nos complexos habitacionais municipais, num total de 
387 ofícios remetidos, para procederem à atualização de informação sobre a composição dos agregados 
familiares e rendimentos, entre outros elementos necessários para uma eventual realização de obras no 
âmbito do Programa 1.º Direito.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Foi assegurada a presença nas reuniões do Núcleo Local de Inserção (NLI) de Espinho e deu-se início a um 
conjunto de sessões com a presença das pessoas que beneficiam desta medida, com o objetivo de prestar 
informações sobre a medida e esclarecer dúvidas. 

TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O CHVNG/E
No período em análise, foram registadas 60 utilizações no âmbito do transporte municipal para o CHVNG/E. 

 PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
NATALIDADE 
“Cheque Bebé - Nascer em Espinho” 
Manteve-se a preparação dos processos que foram dando entrada, respeitantes aos bebés nascidos até 
31-12-2021 ou que tenham feito o seu primeiro ano de vida até essa mesma data, tendo sido concretiza-
do o pagamento de 138 candidaturas aprovadas relativos a processos de 2021, no valor total de 51.750€, 
mais especificamente candidaturas relativas ao 1º ano de apoio (69 candidaturas - 34.500€) e candidatu-
ras relativas ao 2º ano de vida (69 candidaturas - 17.250€). 
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VOLUNTARIADO | PROJETO VOAHR MUNICÍPIOS
 Projeto Metropolitano de Voluntariado (V17)
Tem sido mantida a receção, entrevista e encaminhamento de novos/as voluntário/as nos perfis disponíveis, e tem sido articulada 
com as entidades promotoras de voluntariado as necessidades sentidas. 
Manteve-se a participação regular no Projeto Metropolitano de Voluntariado, denominado V17 – Voluntariado Sem Fronteiras, 
tendo a Divisão iniciado trabalho no âmbito da primeira ação do programa: voluntariado de proximidade no combate ao isolamento, 
tendo sido concretizado o respetivo perfil de função. 
Participou-se nas reuniões do projeto, online, que tiveram lugar a 10 de fevereiro, 21 de fevereiro e a 21 de março, assim como na 
Oficina de “Perfil de Função” desenvolvida a 17 de fevereiro, no período da manhã. 

BOLSA DE PSICÓLOGOS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA (AMTSM) 
Manteve-se a participação regular na Bolsa de Psicólogos da AMTSM, com o apoio a um procedimento concursal. 

PROGRAMA REDE SOCIAL
Na tarde do dia 4 de fevereiro, foi realizada uma reunião entre os representantes do Conselho Sénior, promovido pelo Eixo 3 do 
CLDS 4G ‘Espinho Vivo’, a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, para apresentação do trabalho realizado por este Conselho e 
de sugestões para melhoria da qualidade de vida da população sénior do concelho. 

Na tarde do dia 2 de março e no âmbito da candidatura apresentada pelo Centro Social de Paramos - em parceria com a Paróquia 
de Espinho, a Câmara Municipal, a Cruz Vermelha de Espinho, o SICAD e o CRI Porto Central - ao Programa Bairros Saudáveis, foi 
inaugurado, o espaço físico onde vai ser dinamizado o Projeto “Bem-Guardado” (no Centro Pastoral de Espinho). Este projeto será 
dinamizado pela Equipa de Rua SMACTE e pretende disponibilizar um espaço seguro para as pessoas em situação de sem-abrigo 
do concelho guardarem os seus pertences. 
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Na tarde do dia 16 de março, foi realizada uma reunião de tra-
balho com as entidades da Rede Social sobre a temática “Aco-
lhimento de pessoas refugiadas da Ucrânia - Levantamento de 
recursos e outros”. 

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE 
Manteve-se o atendimento presencial aos emigrantes que pro-
curaram o nosso serviço, sendo os assuntos mais relevantes 
os que dizem respeito à resolução de problemas com reformas 
do estrangeiro. 

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE E NÃO 
DESCRIMINAÇÃO (PMIND) - 
Diagnóstico Local - Dia Municipal para a Igual-
dade
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Mulher 
a Câmara Municipal de Espinho através da Divisão de Ação So-
cial, Intergeracional e Saúde, promoveu, na tarde do dia 8 e 
março, um encontro no FACE onde foi feita a apresentação do 
“Diagnóstico da Igualdade”, pela Empresa Consultora Logfra-
me. Neste encontro decorreu também um “Workshop para a 
Construção Participada do Plano Municipal para a Igualdade e 
Não Discriminação”. Todos os contributos resultantes deste 
Workshop serão utilizados na elaboração do Plano Municipal 
para a Igualdade e Não Discriminação (PMIND) do concelho de 
Espinho. 

VIDEOCONFERÊNCIAS / WEBINÁRIOS / AÇÕES 
DE FORMAÇÃO
- Participação numa reunião com outras Autarquias sobre a te-
mática da Integração das Comunidades Ciganas, na tarde do 
dia 4 de fevereiro (online); 
- Presença na reunião da Rede Nacional Housing First, realiza-
da na tarde do dia 23 de fevereiro (online); 
- Presença no Encontro Regional “A Dimensão Social no Poder 
Local”, realizado na tarde do dia 25 de fevereiro (online); 
- Participação na 2.ª Edição do Summit de Impacto Social: do 
Porto para o Mundo, que decorreu nos dias 8, 9 e 10 de março 
(presencial – Porto); 
- Participação na reunião promovida pela EAPN sobre a temá-
tica da Transferência de Competências, que decorreu na tarde 
do dia 11 de março (online); 
- Presença na reunião promovida pelo Turismo de Portugal so-
bre a temática “Formação + Próxima | Ucrânia”, que decorreu 
na tarde do dia 14 de março (online); 
- Presença na sessão de esclarecimento sobre o Programa 
Porta de Entrada, que decorreu no final da tarde do dia 14 de 
março (online); 
- Participação nas IV Jornadas Municipais de Saúde do Porto, 

que decorreu no dia 31 de março. 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA ÁREA 
DA AÇÃO SOCIAL E RSI  
Presença na formação agendada pelo ISS, IP, sobre a temática 
“Transferência de Competências para as Autarquias Locais - 
Modelo de Intervenção (Atendimento/Acompanhamento So-
cial)”, que decorreu nas manhãs dos dias 7, 9, 11, 15, 17, 18, 
28 e 30 de março (online).

MISSÃO UCRÃNIA  
- Foi assegurada a coordenação do Centro de Recolha de Bens, 
a serem enviados para a Ucrânia, em articulação com a Paró-
quia de Espinho; 
- Foi lançada a Plataforma MISSÃO Ucrânia, no site do Municí-
pio de Espinho; 
- Foram realizadas diligencias diversas de apoio às famílias 
que foram chegando a Espinho nas últimas semanas; 
- Foi articulada com o Serviço Municipal de Proteção Civil a re-
ceção das famílias vindas da Ucrânia, nomeadamente apoio no 
alojamento; integração em escola, equipamento pré escolar e 
transporte (em articulação com os agrupamentos de escolas e 
a DEJ); articulação para o emprego com o IEFP; disponibilização 
de bens alimentares, de produtos de higiene e roupas; articu-
lação com o ACES para acompanhamento na saúde; aulas de 
português, em articulação com a paróquia; encontros sociais 
entre os chegados e os residentes.

OUTRAS AÇÕES
Participação na candidatura ao Programa Cuida-te +, promo-
vido pelo IPDJ, IP, nas Medida 1 Atendimento Personalizado 
- Dispositivo 1.1 Unidades Móveis e na Medida 2 Promoção da 
Literacia em Saúde - Dispositivo 2.2 Educação para a Saúde. 

ATENDIMENTO 
MUNICIPAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

FEVEREIRO’ 22

Nº de atendimentos gerais | 1994

Nº de atendimentos Urbanismo | 438

Nº de atendimento ARU’S / BUPI | 50

MARÇO’ 22

Nº de atendimentos gerais | 1917

Nº de atendimentos Urbanismo | 330

Nº de atendimento ARU’S / BUPI | 48

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PISCINA MUNICIPAL
Utentes regime Livre
Fevereiro: 388 
Março: 585

Escola de Natação
Utentes inscritos:
Fevereiro: 513
Março: 523

Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho
Fevereiro: 78 unidades de treino 
Março: 91 unidades de treino.

BALNEÁRIO MARINHO
Média de utilizadores diária
Piscina
Fevereiro  – 00
Março – 18

Total de utilizadores
Piscina
Fevereiro  – 2286
Março – 2896

Atividades realizadas:
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica;
- Aluguer de bicicleta de água;
- Os serviços do setor tratamentos foram reabertos no dia 21 de    
Março de 2022, dando seguimento ao plano de contingência elabo-
rado em articulação com a unidade de saúde pública Gaia/Espinho, 
nomeadamente os banhos de imersão, hidromassagens e aplicação 
de cataplasmas de algas, bem como, a hidroterapia; 
- As instalações estiveram encerradas ao público por motivo de to-
lerância de ponto (entrudo);    
-Foram instaladas as novas unidades de tratamento de ar;
-A caldeira do balneário marinho sofreu uma avaria, tendo sido, en-
tretanto, reparada; 
-Foram realizadas intervenções/manutenções do âmbito da piche-
laria e eletricidade, por parte dos funcionários deste equipamento 
municipal de forma a manter a instalação em funcionamento;
-Foi prestado apoio ao serviço de medicina no trabalho, que decorre 
no primeiro piso desta instalação municipal;
-Foi prestado apoio ao núcleo de surf e bodyboard do desporto es-
colar da escola secundário a Dr. Manuel Laranjeira, no que refere a 

armazenamento de material desportivo e cedência/higienização de 
balneários);
-Esta instalação municipal está envolvida na elaboração da carta 
desportiva municipal, através da afetação de funcionários a tempo 
parcial ao projeto em questão;
-Foi prestado apoio ao funcionamento da piscina municipal, através 
da deslocação de funcionários, técnico superior, em virtude das bai-
xas causadas pela licença de paternidade de um colega;
-O telefone do balneário marinho sofreu uma avaria o que dificul-
tou o funcionamento deste equipamento municipal, dada a neces-
sidade de marcação da utilização do serviço. A avaria já foi reparada 
e tudo funciona normalmente;
- Apoio á realização da corrida São Silvestre de Espinho 2022;
- Participação no planeamento e das comemorações do dia Mundial 
da Atividade física;
- Participação na elaboração da carta desportiva municipal;
- Apoio ao evento – dia mundial da água - organizado pelo agrupa-
mento de escolas Dr. Manuel Laranjeira, dando seguimento à exe-
cução do plano de ação da estação náutica de Espinho;

NAVE POLIVALENTE
Clubes utilizadores da Nave Polivalente

S. C. Espinho

- Voleibol

- Andebol

- Atletismo

A. A. Espinho

- Ginástica Rítmica

- Voleibol

Desporto Adaptado C.M. Espinho

- Boccia

Núcleo Montanha Espinho

- Escalada

NovaSemente Grupo Desportivo

- Badminton

- Esgrima

Escola de Formação “Os Tigres”

- Andebol

Clube Amigos Ténis de Mesa de Espinho

- Ténis de Mesa

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 16 jogos

Voleibol - 44 jogos

Futsal - 0 jogos

. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
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Concentração de Bambis e Manitas – Sporting Clube 
de  Espinho/Andebol
20 fevereiro de 2022
Na concentração de Bambis e Manitas tivemos 80 atletas 
dos 5 aos 9 anos de 8 Clubes que confirmaram a sua pre-
sença, tendo sido convidados os clubes todos que per-
tencem à Associação Andebol de Aveiro. Foram também 
convidados alguns Clubes da Associação Andebol do Por-
to, com a devida autorização da AAAveiro, em tivemos a 
presença da AASão Mamede.
O evento foi totalmente diferente do que tem aconteci-
do em outras concentrações em outros locais, tendo sido 
elogiado por todas as equipas, pais e ambas Associações 
de Andebol. Foi criado o número de atividades consoante 
o número de equipas presentes, para os atletas não fi-
carem parados e no meio das atividades oferecemos um 
lanche a todos atletas e restante comitiva.
Tivemos a desistência do ACD Monte na noite de Sábado, 
o que levou a reorganizar as atividades.

Sendo assim estiveram presentes os Clubes da Associa-
ção Andebol de Aveiro:
- Alavarium AC, com 7 atletas - AA Avanca, com 7 atletas 
- AD Sanjoanense, com 8 atletas divididos em 2 equipas 
- CD Feirense, com 18 atletas divididos em 3 equipas - 
Estarreja AC, com 7 atletas - Liga Amigos Aguada Cima 
(LAAC), com 9 atletas - SC Espinho, com 17 atletas divi-
didos em 2 equipas

Da Associação Andebol do Porto:
- AASão Mamede, com 7 atletas

Está no objetivo da secção de Andebol do Sporting Clube 
de Espinho voltar a realizar mais eventos desta natureza 
para os atletas mais novos, com objetivo de mais equipas 
de ambas Associações como também a nível Nacional in-
cluído as Regiões Autónomas, sendo importante para a 
promoção do desporto na vertente Andebol como tam-
bém para a nossa cidade de Espinho.

2ª Zonal Não-Seniores Badminton - Zona Norte Época 
2022
19 de março de 2022
A Secção de Badminton da NGD organizou no passado dia 
19 de março o 2ª Zonal Não-Seniores Badminton - Zona 
Norte. Esta prova contou com 73 atletas e foram disputa-
dos 117 jogos, nos 10 Campos de Badminton montados no 
terço central da Nave Polivalente.

2ª Jornada Nacional de Seniores- Fase Zonal 
Norte
20 de março de 2022
A Secção de Badminton da A.A.E. organizou no passado dia 
20 de março o 2ª Zonal Seniores Badminton - Zona Nor-
te. Esta prova contou com 116 atletas e foram disputados 
155 jogos, nos 10 Campos de Badminton montados no ter-
ço central da Nave Polivalente.

2ª Jornada Nacional de Seniores- Fase Zonal 
Norte
20 de março de 2022
A Secção de Badminton da A.A.E. organizou no passado dia 
20 de março o 2ª Zonal Seniores Badminton - Zona Nor-
te. Esta prova contou com 116 atletas e foram disputados 
155 jogos, nos 10 Campos de Badminton montados no ter-
ço central da Nave Polivalente.

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA
Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.

NovaSemente G.D.

- Futsal

- Jiu Jit Su

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Futsal - 27 jogos

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .

CENTRO MULTIMEIOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

A programação cultural do Centro Multimeios, acompanhando o desconfinamento permitido pela DGS ao longo destes últimos 
meses, permitiu uma maior diversificação das atividades, existindo uma maior procura do espaço para eventos externos/
alugueres, o que permitiu um crescimento exponencial de visitantes/participantes.
A destacar o “Especial Óscares”, em que foram exibidos alguns dos filmes nomeados desta edição, culminado em 2 sessões 
especiais, uma com a presença de Mário Augusto, para apresentação do filme “West Side Story” e a noite de Gala, em que o 
Multimeios criou uma noite de antevisão da cerimónia, com a presença de vários convidados, terminando com a exibição do 
filme “O Poder do Cão”.
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Após um período de ausência de marcações por parte das esco-
las, devido à pandemia, o serviço educativo teve um acréscimo 
de marcações neste período, entre sessões de planetário e as-
troatividades (oficinas de Astronomia).
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promo-
vidas pelo Centro Multimeios, entre o dia 1 de fevereiro e 31 de 
março de 2022.

CINEMA

A Filha Perdida 
Sozinha numa estância balnear, Leda observa obsessivamente 
uma jovem mãe com a filha, na praia, e vê-se esmagada pelas 
memórias da sua própria maternidade. Um gesto impulsivo cata-
pulta Leda para o estranho e ameaçador universo da sua mente, 
onde é forçada a aceitar as escolhas de quando era uma jovem 
mãe e as respetivas consequências. 
Baseado no livro de Elena Ferrante. Filme da competição oficial 
no 78.º Festival de Veneza.
76 espectadores.

Morte do Nilo
Quase todos os passageiros a bordo do S.S. Karnak durante um 
cruzeiro pelo Nilo, tem motivos para querer a herdeira Linnet 
Ridgeway morta. Cabe ao detetive belga Hercule Poirot encon-
trar os criminososo quando Linnet (e alguns outros) aparecem 
mortos.
Adaptação do clássico literário de Agatha Christie.
67 espectadores.

Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas
Stanton Carlisle, um pequeno criminoso caído em desgraça, de-
cide integrar uma espécie de “circo dos horrores”. Naquele lugar 
estranho mas cheio de personagens interessantes, torna-se ami-
go da vidente Zeena e de Pete, o marido dela. Com eles, Stanton 
aprende várias técnicas de ilusão e engano que, mais tarde, usa-
rá num esquema de corrupção onde se verão envolvidos algumas 
das personalidades mais importantes da cidade de Nova Iorque.
76 espectadores.

Belfast
Finais da década de 1960. Buddy, de nove anos, pertence a uma 
família protestante que vive em Belfast, Irlanda do Norte. Com 
o irromper dos confrontos (também conhecido como “The Trou-
bles”) entre católicos nacionalistas e protestantes unionistas, o 
pequeno vê o seu mundo tremer. Apesar de testemunhar dia-
riamente o escalar da violência, Buddy, sempre protegido pelos 
pais e avós, vai vivendo o dia-a-dia sem nunca perder a leveza 
característica da infância. Enquanto isso, os adultos ao seu redor 
esforçam-se por encontrar o equilíbrio possível.
105 espectadores.

Olá, é a Mamã! 
Jacqueline entusiasma-se por passar alguns dias com a fi-
lha mais velha Carole e com o seu genro, enquanto o seu 
apartamento é renovado. Os poucos dias transformam-se 
em meses e Jacqueline acomoda-se rapidamente à situa-
ção. Prepara o jantar, monopoliza a televisão, reorganiza 
a cozinha.
45 espectadores

O Homem que Matou D. Quixote
Toby, um cínico realizador de filmes publicitários fica pre-
so às estranhas ilusões de um velho sapateiro espanhol 
que acredita ser Don Quixote. No curso de suas aventuras 
cómicas e cada vez mais surreais, Toby é forçado a enfren-
tar as trágicas repercussões de um filme que fez quando 
era apenas um jovem idealista.
47 espectadores

The Batman
Um assassino ataca a elite de Gotham com uma série de 
máquinas cruéis. As pistas levam Batman a investigar o 
submundo da cidade, onde encontra Selina Kyle, Oswald 
Cobblepot, Carmine Falcone e Edward Nashton. À medida 
que as provas o levam perto de casa e a grandeza do plano 
do vilão se torna mais clara, Batman forja novas relações, 
desmascara o culpado e traz justiça à corrupção e abuso 
de poder que há muito assolam Gotham.
126 espectadores.

Especial Óscares 
O Centro Multimeios promoveu, de 24 a 27 de Março, um 
programa ESPECIAL ÓSCARES, exibindo alguns dos filmes 
mais nomeados desta edição.
O programa composto por 4 filmes já exibidos na Sala An-
tónio Gaio: Dune - Duna (10 nomeações), Licorice Pizza (3 
nomeações), King Richard: Para Além do Jogo (6 nomea-
ções), Belfast (7 nomeações), destacando, porém, duas 
novidades: o remake do clássico musical West Side Story 
(7 nomeações), pela mão do talentoso e icónico realizador, 
Steven Spielberg, e O Poder do Cão (12 nomeações), o fil-
me mais nomeado, realizado por Jane Campion (O Piano).
Os filmes foram exibidos em sessões únicas, culminando 
na Sessão Especial de Antevisão dos Óscares, no dia 27, 
com a presença de três convidados: César Nóbrega (ani-
mador de rádio e jornalista), Fernando Vasquez (Diretor 
de Programação do FEST – Festival Novos Realizadores, 
Novo Cinema) e Johnny Marques (Coordenador da Comis-
são Artística e de Programação do Cinanima – Festival 
Internacional de Cinema de Animação de Espinho), que 
estiveram à conversa sobre os filmes nomeados, peque-
nas curiosidades e quais os possíveis vencedores e derro-
tados da cerimónia. A sessão terminou com a exibição do 
filme “O Poder do Cão”.
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O evento contou igualmente com outro convidado muito es-
pecial: Mário Augusto, que para além de ter estado presente 
na sessão do filme “West Side Story” para uma curta apresen-
tação, gravou uns curtos clips introdutórios, com pequenas 
curiosidades sobre os filmes, que serviram de “aperitivo” antes 
de cada sessão.
O programa continuou de 31 de março a 3 de abril, com a exi-
bição de alguns filmes vencedores.
437 espectadores

PLANETÁRIO

O Planetário de Espinho, graças ao seu sistema de projeção a 360º, rodeia por completo o espectador com imagem, numa verda-
deira experiência imersiva.
Para além de conteúdos pré-gravados (filmes), permite a criação de uma imagem gerada em tempo real, graças ao simulador que 
o integra, que permite ao espectador fazer uma viagem pelo Universo. Acompanhar o movimento de um planeta, viajar pela Terra, 
pelo Sistema Solar, ir ao encontro de um cometa, viajar até ao exterior da nossa galáxia e observar a sua estrutura, são alguns 
exemplos do que poderá ser observado.
Foram realizadas 30 sessões neste período, num total de 481 visitantes.

Viagem pelos Planetas
O Sistema Solar é constituído pelo Sol e por um conjunto de mundos que se encontram e movem sob a sua influência. De entre 
esses muitos mundos – como cometas, asteroides ou as luas – destacamos os Planetas.
Nesta sessão visitamos cada um dos 8 planetas do nosso Sistema Solar para conhecer melhor estes nossos vizinhos cósmicos.

Terra no Espaço
O Universo é um local imenso, onde apenas uma viagem nos permite realmente compreendê-lo. Esta sessão é um convite para 
realizar uma viagem, que partindo da superfície da Terra, se estende até aos limites do Universo observável. Acompanhados por 
um astrónomo, esta sessão mostra qual local que o nosso planeta, a Terra, ocupa neste imenso Universo, na sua vizinhança no 
sistema Terra – Lua, dentro do Sistema Solar, no espaço interestelar até ao espaço intergaláctico.

Sol, a nossa Estrela
O Sol já brilha no nosso mundo por quatro mil e quinhentos milhões de anos. A luz que hoje aquece a nossa pele foi sentida por 
todas as pessoas que já viveram.
É a nossa estrela mais próxima e a central energética do nosso planeta, a fonte da energia que impulsiona os nossos ventos, o 
nosso clima e toda a vida.
Descubra os segredos da estrela mais importante das nossas vidas nesta sessão de planetário e deixe-se envolver por imagens 
nunca antes vistas da violenta superfície do Sol no formato de cinema imersivo.

Lá em Cima: A Busca de Mundos Extra-Solares
Durante milhares de anos, a humanidade pensou que a Terra fosse o centro do Universo. Graças à nossa curiosidade, imaginação 
e necessidade de explorar, sabemos agora que planetas como a Terra não são nada de especial no nosso cosmos. O Sol é apenas 
uma estrela normal entre centenas de milhares de milhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Com os telescópios mais 
potentes do mundo, somos capazes de explorar cada vez mais do nosso Universo. O que encontramos até ao momento, superou 
todas as expectativas dos cientistas, bem como dos autores de ficção científica. 

Gravação UAU! Ciência sem limites
No âmbito do programa televisivo de divulgação de ciência em desenvolvimento na Universidade de Aveiro, “UAU – Ciência sem 
Limites” em divulgação na RTP3, foi gravado um episódio dedicado ao “Espaço”, no Planetário do Centro Multimeios de Espinho. 
O programa “Espaço”, o décimo quarto da série “UAU – Ciência sem Limites”, foi exibido na RTP3, no dia 23 de março pelas 17h30, 
sendo depois emitido noutros horários e disponibilizado na RTP Play.
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SERVIÇO EDUCATIVO

O serviço educativo do Centro Multimeios oferece um conjunto de atividades para os diferentes níveis es-
colares, e com diferentes temáticas, durante os meses de fevereiro e março foram realizadas as seguintes 
atividades: 

Sessões de Planetário
As sessões de planetário são uma experiência imersiva e educativa, algumas das sessões são apresen-
tadas inteiramente ao vivo, onde os visitantes são levados numa viagem pelo espaço, guiados por um 
astrónomo. Nas restantes, são projetados conteúdos pré-elaborados (filmes) com uma primeira parte ao 
vivo, introdutória do tema. A parte ao vivo pretende contribuir para uma interação entre os alunos e o 
astrónomo que apresenta a sessão. 
Foram realizadas 17 sessões de Planetário com um total de 441 participantes

Astroatividades 
As astroatividades são um conjunto de oficinas, dedicadas sobretudo à construção de modelos que explo-
ram um tema astronómico. O tema explorado tem relação direta com os temas abordados em algumas das 
sessões de planetário, sendo a realização de cada astroatividade devidamente acompanhada e supervi-
sionada. 
Foram realizadas 15 astroatividades com um total de 352 participantes

Dia Mundial da Água
A Câmara Municipal, através da Estação Náutica de Espinho, assinalou o Dia Mundial da Água, a 22 de mar-
ço, com um programa repleto de atividades direcionadas para os alunos do Concelho.  
Visando sensibilizar a comunidade para o uso consciente e eficiente da água, apelando a boas práticas e 
mudança de comportamentos, as entidades que constituem a Estação Náutica de Espinho organizaram um 
programa direcionado para a temática da preservação da natureza e uso sustentável dos recursos naturais. 
Para os alunos do 4.º ano do ensino básico, foi preparada uma programação especial alusiva à temática 
da água, com a exibição de duas sessões de cinema “Eco Seia” — Curtas CineEco Extensão Espinho, e 4 
sessões de Planetário “Água no Universo”.
327 espectadores “Eco Seia” – Curtas CineEco 
155 espectadores “Água no Universo” 

Hora do Planeta
O Município de Espinho associou-se mais uma vez à “HORA do PLANETA”, uma iniciativa da organização global de conservação 
de natureza WWF (World Wide Fund for Nature). 
O Planetário de Espinho preparou atividades no âmbito da ‘Hora do Planeta’ que decorreram ao longo do dia.

Sessões de Planetário
15h30: Viagem pelos Planetas
16h30: Lá em Cima: A Busca de Mundos Extra-Solares
Nota: Estas sessões fazem parte da programação normal do Planetário de Espinho para público, mas neste dia foi dado mais 
ênfase à temática da “Hora do Planeta”, nomeadamente poluição luminosa, proteção da natureza e alterações climáticas.

Observações Astronómicas
-15h30 às 17h30: Observação do Sol
Na Praça a Sul do Centro Multimeios
-20h30 às 21h30 (durante a “Hora do Planeta”): Observação do Céu Noturno
No Largo do Edifício da Câmara Municipal de Espinho
50 participantes
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Plano Nacional de Cinema – sessão do filme “José e Pilar”
A 22 de março, 165 alunos do 12 º ano, do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, assistiram ao 
filme “José e Pilar”, de Miguel Gonçalves Mendes.
Esta iniciativa inseriu-se no programa do Centenário de José Saramago e foi promovida pela equipa do PNC a 
nível de escola, coordenada pela Dra. Isabel Ribeiro, em parceria com a equipa do projeto Aemg@smart, com a 
disciplina de Português e Biblioteca Escolar.
A atividade teve o apoio do Centro Multimeios de Espinho e integrou-se no dispositivo «O Cinema está à tua 
espera», promovido pelo Plano Nacional de Cinema. (Direção-Geral da Educação, Instituto do Cinema e do Audio-
visual e Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema).
165 espectadores

Programa “Garantir Cultura” 
O Programa Garantir Cultura é um apoio universal (não concursal), a fundo perdido, que visa a mitigação dos 
impactos da crise pandémica no setor cultural e o estímulo à gradual retoma da sua atividade, permitindo a re-
muneração do trabalho artístico e técnico. Este programa apoia atividades de criação ou programação artísticas, 
a realizar em formatos e contextos físicos ou digitais.
A distribuidora de cinema Big Picture Films propôs ao Município de Espinho, a apresentação do filme de animação 
“As Aventuras de Lia”, dirigido a alunos carenciados da Escola Básica de Silvalde. Esta é uma atividade com um 
período reduzido de marcação e que permite a possibilidade de alunos que por norma não tenham possibilidade 
de se deslocarem a uma sala de cinema, o possam fazer de forma gratuita. A sessão destina-se unicamente a um 
máximo de 50 alunos por sessão.
48 espectadores.

TEATRO

A ATE - Associação Teatro Educação apresentou duas peças 
de teatro “A Farsa” e “Pessoanauta”.

A Farsa
uma peça com várias vozes, onde se pretende fazer prova da 
riqueza literária e da contemporaneidade deste texto dramáti-
co escrito por Gil Vicente no Sec.XVI, um tema encomendado: 
“mais vale burro que me carregue, do que cavalo que me der-
rube!”
74 espectadores 

Pessonauta
Este é um “nauta” de Pessoa, aquele que viaja pelas pes-
soas de Pessoa. E se tem dúvidas de quem Pessoanauta é, 
entre nesta vigem. Uma performance que privilegia a pala-
vra e os ritmos dela. As personagens são também definidas 
pela dinâmica das palavras que são parte da obra.
71 espectadores

EXPOSIÇÕES

A galeria do Centro Multimeios acolheu durante os meses de fevereiro e março, as seguintes exposições tempo-
rárias:

Exposição Comemorativa do Centenário do Partido Comunista Português
A Comissão Concelhia de Espinho do Partido Comunista Português, no ano de celebração do Centenário do PCP, 
organizou uma Exposição alusiva a esta efeméride, na Galeria de Exposições do Centro Multimeios de Espinho, 
tendo ficado disponível ao público durante duas semanas.
Decorreu igualmente no dia da inauguração da exposição, uma Sessão Pública sobre “A Vida Clandestina – As 
Casas de Apoio”, com a presença de Jaime Rocha, do Sector Intelectual de Lisboa do PCP.
Estiveram presentes na inauguração 50 pessoas. Não existe forma de efetuar o controlo de todas os visitantes 
da galeria, pelo facto de ser um espaço aberto e livre para os visitantes.



. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

 AM ESPINHO  N.º 2      ABRIL DE 2022       40

Exposição “ Olhar o Pormenor”  | Aguarelas de Sílvia Correia
Sílvia Correia nasceu no Porto, em 1976, numa família em que as artes estiveram sempre presentes. 
Cedo foi viver para Espinho, num ambiente de pura alegria e amigos inesquecíveis. A arte de pintar e 
desenhar foi uma paixão que surgiu bastante sendo, tendo obtido com 8 anos, o 2º lugar de criação de 
uma banda desenhada para o Cinanima - Festival internacional de Cinema e Animação de Espinho. Cada 
vez mais, sentia uma grande vontade de desenhar, pintar, esculpir, enveredando pela área de Artes. No 
Ensino Secundário tirou o Curso Tecnológico de Artes e Ofícios, na variante de Fotografia e Vídeo, que 
se tornou uma ferramenta essencial para desenvolver os seus trabalhos artísticos. Seguiu-se o Curso 
de Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico, na variante de Educação Visual e Tecnológica.
O desejo de expor em Espinho culminou nesta sua primeira exposição a título individual.
Estiveram presentes na inauguração 30 pessoas. Não existe forma de efetuar o controlo de todas os 
visitantes da galeria, pelo facto de ser um espaço aberto e livre para os visitantes.

ALUGUERES

O Centro Multimeios acolheu durante os meses de fevereiro e março, 
os seguintes eventos mediante aluguer de espaços:

Grande Auditório para realização do espetáculo - 
Miguel Luz – “Janela Aberta” ao Vivo
Miguel Luz abre a janela e pensa em voz alta descortinando os seus 
pensamentos numa exploração conjunta com o público. Navegando 
sem rumo, levanta questões relacionadas com saúde mental, iden-
tidade, cultura e criatividade numa reflexão descontraída que, cer-
tamente, não deixará de fora os temas mais mundanos da vida. Um 
espetáculo que vive do momento e da interação com quem está na 
sala e que, por isso, será sempre diferente. Pensamentos levam a 
pensamentos, e em Janela Aberta ao Vivo, ninguém sabe aonde esta 
deambulação nos pode levar.
156 espectadores.

Remax Group Summit 
Evento empresarial realizado na Sala Polivalente 
Dois alugueres, 60 participantes

GetSales
Evento empresarial realizado no Grande Auditório 
75 participantes

OUTROS EVENTOS

Eleição dos corpos sociais para o CCD – Centro Social, Cultural e Desportivo dos Trabalha-
dores da Câmara Municipal de Espinho
O Centro Multimeios foi o local escolhido para a eleição dos corpos sociais para o novo mandado do CCD.

Corrida São Silvestre Espinho 2022
Cedência do espaço Foyer e Galeria, para entrega dos dorsais aos inscritos na prova.

Assembleia Municipal
Durante os meses de fevereiro e março realizaram-se três Assembleias Municipais, no Grande Auditório:
- 14 de fevereiro
- 16 de fevereiro
- 10 de março
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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:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 

Licenciamento Zero

 Estabelecimento: 6

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 5

 Alojamento Local: 5

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 59

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 68

SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- Manutenção da atividade do CVC de Espinho até 27 de fevereiro ;

- Manutenção da atividade do call center de apoio à Unidade de Saúde Pública no seguimento de casos positivos e 
  contactos de risco até 18 de fevereiro ;

- Realização da atividade do dia Internacional da Proteção Civil a 28 de fevereiro;

- Visita técnica ao SMPC da Câmara Municipal de Gondomar – 10 de fevereiro;

- Participação na reunião mensal dos Serviços Municipais de Proteção Civil do Distrito de Aveiro – 16 de fevereiro; 

- Revisão das rubricas do orçamento referente à UO do SMPC e apresentação da respetiva proposta;

- Elaboração da proposta de revisão do protocolo com a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho     
   para a manutenção dos serviços operacionais mínimos; 

- Continuação da elaboração do Plano Especial de Emergência da Eurospuma; 

- Participação em diversas reuniões da Comissão Sub-regional da Área Metropolitana do Porto, do Sistema Integrado de Gestão       
   de Fogos Florestais;

- Planeamento e operacionalização do dispositivo de prevenção ao evento Corrida São Silvestre de Espinho realizada no dia 5 de  
   março;

- Desmontagem do CVC – 7 de março;

- Operação Ucrânia – transporte de 9 mulheres, 3 crianças e 2 bebés da Polónia para Espinho e apoio ao respetivo acolhimento -   
   10 a 17 de março;

- Planeamento e operacionalização do dispositivo de prevenção ao evento Prova de BTT - 18 de março;

- Elaboração do estudo de custos associados à atividade de assistência a banhistas de acordo com as unidades balneares 
  previstas no futuro para Espinho;

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 122

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 397

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 279

N. DE OFÍCIOS: 501

 Atendimentos: 47

 Obras Particulares: 454

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 75

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 45
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- Elaboração do planeamento e operacionalização do dispositivo de prevenção ao Corta-Mato Escolar;

- Representação nas Jornadas Nacionais dos Serviços Municipais de Proteção Civil;

- Início dos procedimentos de aquisição para: 

 - Rede de comunicações de emergência municipal assente em três tecnologias redundantes

  - Rádios VHF; 

  - Rádios TETRA (SIRESP); 

  - Dois terminais (telefones) satélite; 

 - Reforço tecnológico da sala de crise com a aquisição de vídeo-hall com 6 monitores;

 - Procedimento relativo a serviços de limpeza certificados de vias após acidentes de viação (sem    
    custos associados);

- Início dos trabalhos de revisão do Capítulo II do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Espinho;

- Elaboração do relatório de atividade de combate à Vespa Velutina no Concelho de Espinho;

- Retoma do processo de controlo e acompanhamento das reclamações da limpeza de terrenos;

- Acompanhamento das situações de galgamento costeiro

PLANEAMENTO E 
PROJETOS 
ESTRATÉGICOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ORDENAMENTO / PLANEAMENTO
- 3.ª Alteração da 1.ª Revisão do PDM de Espinho.

Trabalhos preparatórios com vista ao procedimento à 

3.ª Alteração da 1.ª Revisão do PDM de Espinho: Memo-

rando de Enquadramento ao processo de Alteração (em 

articulação com a CCDRN); Estudo de soluções técnicas 

para eventual ocupação dos quarteirões abrangidos 

pelo POC-CE;

- Acompanhamento dos PDM dos municípios vizinhos.

Participação nas reuniões de acompanhamento dos pro-

cessos de revisão dosPlanos Diretores Municipais de 

Vila Nova de Gaia e de Santa Maria da Feira;

- Procedimento referente à Delimitação do Domínio 

Público Marítimo.

Identificação de representante do município de Espinho 

na Comissão de Delimitação do Domínio Público Maríti-

mo, em articulação com a Agência portuguesa do Am-

biente e com o Ministério da Defesa (Marinha);

- Relocalização da Área Crítica de Paramos.

Acompanhamento e adequação do estudo/projeto de re-

localização da área crítica de Paramos (articulação com a 

Agência Portuguesa do Ambiente);

- Inicio da elaboração de Estudo de Ordenamento nas 

Áreas a Sul da Rua 33.

Recolha e sistematização de dados para elaboração de es-

tudo urbanístico de desenvolvimento urbano da área a sul 

da Rua 33;

- Inicio da elaboração de Estudo de Ordenamento nas 

Áreas a Norte da Rua 32. 

Recolha e sistematização de dados para elaboração de es-

tudo urbanístico;

- Inicio da elaboração de Estudo de Ordenamento para pro-

longamento e ligação asul da Rua 20.

Recolha e sistematização de dados para elaboração de es-

tudo urbanístico;
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- Acompanhamento do processo de implementação da 

Estação de Transferências(Lipor), Zona Industrial de Pa-

ramos.

Recolha e sistematização de dados para elaboração de 

estudo urbanístico;

- Acompanhamento e elaboração de estudo de ordena-

mento para a Zona Industrial de Paramos e zonas adja-

centes.

Recolha, sistematização de dados e elaboração de estu-

do urbanístico;

- Reuniões de articulação com município de Ovar;

REABILITAÇÃO URBANA
- ARUs

Atualização dos procedimentos no âmbito do enquadra-

mento das operações urbanísticas inseridas em Áreas de 

Reabilitação Urbana (certidões de localização e vistorias 

de “Avaliação do Nível de Conservação do Edificado” em

ARU);

ESPAÇO PUBLICO - ESPAÇOS VERDES
- Espaço envolvente à Villa Manuella

Elaboração de estudo Prévio e Submissão da candidatu-

ra - Rearborização de espaços verdes e criação de ilhas 

sombras em meio urbano (zona envolvente à Vila Ma-

nuela e ao Multimeios);

- Elaboração de programa preliminar para requalificação 

do espaço público a norte do cemitério de Espinho – Ri-

beira do Mocho;

EQUIPAMENTOS
Elaboração do Estudo Preliminar para construção de Dis-

positivo de Salvamento Aquático - DAS

- Parque de Campismo

Levantamento e ponderação de necessidades para fu-

turo projeto de requalificação edinamização do parque 

de campismo;

- CIVO (Centro de Interpretação e Valorização Ambiental) 

Recolha de dados para eventual implementação de Cen-

tro de Interpretação e Valorização Ambiental – Lagoa de 

Ovil (articulação com APA e Município de Ovar);

- Elaboração de estudo de adaptação interior do edifício 

dos Paços do Concelho. 

(reorganização das salas de trabalho, criação de espaços 

de atendimento, dotar o edifício de condições de acesso 

a cidadãos com mobilidade condicionada);

PRAIAS
- Elaboração de base de dados para monitorização e de-

senvolvimento das concessões (POCCE);

- Levantamento das infraestruturas e equipamentos 

existentes;

HABITAÇÃO – ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITA-
ÇÃO (Programa 1.º Direito)
- Acompanhamento e alteração da Estratégia Local de 

Habitação que consubstancia a candidatura ao progra-

ma 1.º Direito;

- Criação de Regulamento Municipal para a modalidade 

“Arrendamento Acessível”;

- Dinamização e apoio à organização do evento “Espinho 

habita 22” (semana da habitação);

- Levantamento preliminar dos fogos e edifícios munici-

pais a integrar na ELH;

PROMOÇÃO DAS ACESSIBILIDIDES E ELMININA-
ÇÃO DAS BERREIRAS ARQUITÓNICAS
- Constituição de equipa de trabalho para levantamento 

do estado relativo à acessibilidade de pessoas com mo-

bilidade condicionada aos principais edifícios e espaços 

públicos;

- Inicio do levantamento para identificação de ações;

MOBILIDADE SUAVE
Inicio de Estudo/Plano Integrado de Mobilidade Suave 

para a cidade e município de Espinho;

- Elaboração de planta geral com espaços e/ou equipa-

mentos municipais servidos por ciclovias;

- Identificação de cenários para a eventual criação de 

percurso de mini-bus elétrico;
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
- Início de ponderação sobre eventuais cenários para 

implementação de um sistema de abastecimento 

energético através de fotovoltaicos nos equipamen-

tos municipais;

- Identificação de equipamentos municipais eventual-

mente a enquadrar numa estratégia global de eficiên-

cia energética;

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
- Atualização da cartografia digital - georreferencia-

ção de processos e sua integração na BD da cartogra-

fia (trabalho em curso);

- Aplicações websig - Atualização dos links de acesso no 

site do Município para aconsulta de aplicações websig 

referentes às plantas principais da RPDME, Ortofotoma-

pas e CAOP;

- SIG - Manutenção e atualização da informação geoes-

pacial das bases de dados BUPI

- Acompanhamento e apoio à divulgação do BUPI

DIVERSOS
- Atividade corrente ao nível do apoio a outras divisões no 

âmbito do ordenamento do território;

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO POUPAR ESTÁ O GANHO | 2021/2022
No “Poupar Está o Ganho” é um programa de educação financeira, que tem início anualmente com o ano letivo e que 

disponibiliza a professores e alunos, todos os recursos pedagógicos necessários à sua implementação, além de pro-

porcionar formação a todos os docentes.

Neste sentido, desenvolveram-se ações de formação de curta duração (competência digital e educação financeira) 

para os professores inscritos. 

Em relação à Atividade dinamizada pela Fundação denominada “Olimpíadas de Educação Financeira”, sagraram-se 

vencedores municipais a turma 6.ºG da Escola Básica Sá Couto e a turma 7.º1 da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes 

de Almeida.

A DEJ, em articulação com o Serviço Educativo da Fundação Cupertino de Miranda, tem acompanhado o desenvolvi-

mento das atividades do projeto. 

PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA 
(AEML) E DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA (AEMGA
O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição das linhas orientadoras da atividade da 

escola, assegurando a participação e representação da comunidade educativa. Enquanto órgão de representação dos 

agentes de ensino, dos pais e encarregados de educação e da comunidade local deve procurar exercer as funções que 

lhe são atribuídas na lei buscando consensos e em diálogo permanente com os outros órgãos da escola.

O Município de Espinho, enquanto representante deste órgão, esteve presente nas reuniões do Conselho Geral dos 

dois Agrupamentos de escolas de Espinho nos dias 24 de fevereiro, 03 e 16 de março.
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ARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ESPINHO (RBE)
A Rede de Bibliotecas de Espinho (RBE), tem por finalidade apoiar, incentivar e desenvolver as bibliotecas, au-

mentar a eficácia no apoio ao leitor, aumentar a oferta dos fundos e ser um centro de recursos das várias áreas 

temáticas de modo a aumentar o leque de oferta aos seus utilizadores.

Sendo este um trabalho em rede para uma otimização dos recursos existentes, a Divisão de Educação e Juventude 

(DEJ participou, com um elemento, no Júri do “Concurso Nacional de Leitura” - fase municipal, bem como nas reu-

niões promovidas pela Biblioteca Municipal, conjuntamente com os professores bibliotecários.

REUNIÕES COM OS TRABALHADORES DAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS NO ÂMBITO DA TRANSFERÊN-
CIA DE COMPETÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO
No âmbito do decreto-lei 21/2019, na sua redação atual, que concretiza o quadro de transferência de competên-

cias para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação, a Divisão de Educação 

e Juventude (DEJ) promoveu reuniões com os trabalhadores das escolas (assistentes operacionais e assistentes 

técnicos) das escolas secundárias públicas, com vínculo ao Ministério da Educação, , com o intuito de transmitir 

informação,  esclarecer questões/dúvidas sobre a transferência dos mesmos  para o município a partir do dia 01 

de abril de 2022.

A reunião com os trabalhadores da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida decorreu no dia 02 de março 

e a da Escola Secundária Dr. Manuel laranjeira no dia 24 de março.  

APP- HERÓIS DA FRUTA EM ESPINHO
A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) em parceria com o município de Espinho, lançou a 

app Heróis da Fruta.

Trata-se de um jogo gratuito de realidade aumentada para telemóveis, inspirado na série de animação que estreou 

recentemente na televisão com as vozes de Jéssica Athayde e Diogo Amaral e no projeto educativo com o mesmo 

nome que a associação promove nas escolas há 10 anos.

O jogo Heróis da Fruta é uma “caça ao tesouro” dos tempos modernos, ao estilo Pokémon Go, que incentiva as 

famílias portuguesas a sair do sofá e caminhar ao ar livre, de telemóvel na mão, à procura dos 500 baús à solta 

pelas ruas do país, espalhados em múpis e cartazes presentes em mais de 100 municípios portugueses parceiros 

deste projeto.

Dada a importância que as soluções digitais têm demonstrado no processo de aprendizagem, a autarquia decidiu 

juntar-se a esta iniciativa para que todas as crianças tenham a oportunidade, de uma forma fácil e divertida apren-

der boas práticas para uma vida saudável.

A app Heróis da Fruta encontra-se disponível nas app stores de dispositivos móveis iOS e Android.

ANO LETIVO 2021/2022
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2021/2022 | 

Diariamente

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 234

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 544

Refeições Servidas: 664

Alunos inscritos na AAAF: 116

Alunos inscritos na CAF: 192

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 348

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 528

Refeições Servidas: 757

Alunos inscritos na AAAF: 151

Alunos inscritos na CAF: 218



// PROCESSOS JUDICIAIS
ACTUALIZADA EM 31 DE MARÇO ‘22

Informação à Assembleia Municipal, de acordo com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais  

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro



Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 953/19.5BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por Augusto Ribeiro dos Santos e mulher, Maria de 
Fátima Silva Lopes Fernandes, José Joaquim Ribeiro de Castro 
e mulher, Rosa Maria Dias Salvador Ribeiro de Castro e Helder 
Domingues Magalhães Ferreira e mulher, Tânia Marta Fonse-
ca Santos

Objecto: a anulação da ordem de realização de obras coer-
civas ordenadas ao Autores por ofício de 01/07/2019, nº 
153/2019, que transmitiu o despacho de 27/06/2019 da 
Senhora Vereadora Eng.ª Maria de Lurdes Santos Ganicho, 
determinando se procedesse nos termos da informação dos 
serviços municipais de 26/06/2019.

Decorre do Processo administrativo: OP-FIS-23/FIS/2017 - 
Local da obra: Rua 20, n.ºs 1263 a 1287 -Espinho - reposição 
da legalidade urbanística.

Com o processo em curso, foi determinada a tomada de medi-
das da reposição da legalidade, sob pena de tomada de posse 
administrativa e execução coerciva dos trabalhos ordenados.
Os Autores vieram invocar uma eventual suspensão da eficá-
cia do acto impugnado, por motivo da instauração da acção, o 
que o  Município impugnou.
O processo mantém-se a aguardar decisão sobre esta ques-
tão previa e o sequente andamento.

Procº nº 1037/19.1BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA interposta contra o MUNICÍPIO DE 
ESPINHO por SEVERINO BASTOS REBELO

Objecto: a anulação dos actos administrativos praticados pelo 
Vereador da Câmara Municipal de Espinho, e pelo Presidente 
da Câmara de Espinho, datados, respectivamente, de 21 e 22 
de Outubro de 2019, no segmento decisório em que lhe de-
termina, enquanto proprietário do imóvel em referência nos 
autos, a execução dos trabalhos indicados no Auto de Vistoria 
de Salubridade de 11-10-2019.
 
Decorre do Processo administrativo: OP-VSA 1/2019 - Pré-
dio sito à Rua 2, nºs 1185-1189-1193, freguesia de Espinho, 
onde ocorreu desabamento parcial em 19/20-10-2019, e de 
onde foram realojados os inquilinos.

TRIBUNAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Juízo da Propriedade Intelectual – Juiz 3

Processo n.º 365/21.0YHLSB
ACÇÃO COMUM DE CONDENAÇÃO interposta contra o MUNI-
CÍPIO DE ESPINHO e VEIRABAR, LDA., por LARUS – ARTIGOS 
PARA CONSTRUÇAO E EQUIPAMENTOS, LDA.

Objecto: a condenação do Município a abster-se de adquirir 
a terceiros os modelos de equipamento urbano que identifi-
ca – abrigos para passageiros – de design idêntico ao regis-
tado pela Autora, e a indemnizar esta, conjuntamente com 
a 2ª Ré, por prejuízos patrimoniais e não patrimoniais. Valor: 
112.462,50 €.

O Município e a Co-Ré apresentaram Contestação, esta formu-
lando pedido reconvencional de declaração de invalidade dos 
registos de direitos de autor da Autora.

Apresentada a Contestação e tendo Ministério Público também 
defendido a improcedência da acção, o Autor requereu que fos-
se efectuada uma vistoria ao estado actual do prédio, o que se 
entendeu não ter justificação.

O processo continua a aguardar esta decisão interlocutória.

Procº nº 665/21.0BEAVR
Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA que SUSANA MARIA MARQUES ATAÍ-
DE XUFRE move ao MUNICÍPIO DE ESPINHO, impugnando o o 
despacho de 22 de Junho de 2021 do Snr. Presidente da Câma-
ra Municipal de Espinho, que indeferiu a pretensão de licencia-
mento de construção do Equipamento com funções de Apoio 
de Praia. 

Decorre do Processo administrativo: processo LE-EDI-72/08 – 
pretensão já anteriormente objecto de indeferimento, por des-
pacho de 28-07-2010 do Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho,  revogada por sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Aveiro, procº nº 1228/10.0BEAVR, emitida em 5 de 
Maio de 2017.

 O juiz do processo proferiu despacho dispensando a audiência 
previa, entendendo que o mesmo se encontra instruído com a 
prova necessária para a decisão.
Assente esta fase processual, o processo seguirá para emissão 
de sentença.
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A Autora apesentou Réplica, e concluiu-se a fase dos articulados.
Foi designado o dia 2 de Junho próximo para a realização de uma audiência prévia, precedida de tentativa de conciliação.
A audiência prévia incluirá a discussão de facto e de direito, a delimitação dos termos do litígio, e a programação dos actos a 
realizar na audiência final.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO
Juízo Central Cível de Santa Maria da Feira - Juiz 2

Processo nº 3934/21.5T8AVR
ACÇÃO DECLARATIVA DE CONDENAÇÃO

Autor:: LUIS FILIPE CUNHA LUCAS e LUCIA MARGARIDA LOUREIRO DA SILVA
Réu: O MUNICÍPIO DE ESPINHO e outros
Valor: €=83.000,00
Objecto: I- a condenação do Município e demais Réus a reconhecer que a alteração de um Loteamento constitui um acto que 
não produz qualquer efeito na ordem jurídica, e que os lotes n.ºs 3 e 4, pertença dos Autores, têm as exactas medidas, áreas e 
configurações, que constam do Alvará de Loteamento inicial, e o pedido de declaração pelo tribunal que a Alteração ao Alvará 
em nada pode afectar o legitimo direito de propriedade dos Autores.

II- A Condenação do Município e primeiros Réus a pagar aos Autores, de forma solidaria, a título de compensação pelos danos 
Patrimoniais e não Patrimoniais por estes sofridos, a quantia de 83.000 euros, a actualizar em execução de sentença, e a as-
sumir todas as custas do processo e demais encargos.

O Município e os Réus apresentaram as suas Contestações., e concluiu-se a fase dos articulados.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO nº 934/21.9BEAVR - Unidade Orgânica 1
ACÇÃO ADMINISTRATIVA para anulação de acto administrativo.
Autor: ANDRÉ JOÃO MOURA FERNANDES DA SILVA GONÇALVES e ANA CLÁUDIA TEIXEIRA OLIVEIRA COSTA GONÇALVES
Réu: MUNICÍPIO DE ESPINHO
Valor: €=30.001,00

a) Objecto: a declaração de nulidade ou a anulação dos despachos da Vereadora do Pelouro da Câmara Municipal de Espinho, 
de deferimento do pedido de licenciamento de construção formulado no processo de licenciamento LE-ARUNCC 10/20, e de 
deferimento da emissão do correspondente alvará de licença de construção.

O Município e a Contra-interessada apresentaram as suas Contestações, tendo sido apresentados requerimentos complemen-
tares, fidnando a fase dos articulados.
O processo aguarda o saneamento.
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Raquel Dias da Silva
Advogada

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO N.º 1228/10.0BEAVR-A
Ação Executiva;
Exequente: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Executado: Município de Espinho;
Aguarda remessa da conta de custas.

PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Foi pro-
ferida sentença que julgou a ação parcialmente proceden-
te, condenando o Município a pagar ao Autor a quantia de 
€10.000,00, a título de indemnização por danos patrimoniais, 
acrescida de juros de mora nos termos legais. O Município in-
terpôs recurso de apelação para o Tribunal Central Adminis-
trativo – Norte. Aguarda a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 602/13.5BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
Autor e Réu aceitaram pôr termo ao litígio através de tran-
sação, nos termos da qual o Autor reduziu o seu pedido para 
a quantia de € 1.500,00, a qual já foi paga pelo Município. 
Aguarda conta de custas

PROCESSO Nº 1022/14.0BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda 
prolação da sentença.

PROCESSO Nº 1129/14.3BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda conta de custas.

PROCESSO N.º 242/17.0BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
O Município apresentou a nota discriminativa e justificativa 
das custas de parte e aguarda liquidação/pagamento da mes-
ma.

PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho;
A Autora, na sequência do incidente de intervenção principal 
provocada suscitado, veio indicar aos autos a morada correta 
do seu irmão, Sr. Marco Paulo Oliveira de Sá, requerendo a cita-
ção daquele nessa nova morada. Todavia, ainda não se mostrou 
possível concretizar a citação. 
Aguarda-se ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para, em 10 (dez) dias, se pronunciar 
sobre a matéria de exceção suscitada e que se refere à inim-
pugnabilidade do ato impugnado pelo Autor em 13 de abril de
2018, inimpugnabilidade essa que constitui uma exceção di-
latória prevista na alínea i) do n.º1 do artigo 89.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos e que determina a ab-
solvição da instância. O Município pronunciou-se pela inimpug-
nabilidade do referido ato.
O Autor pronunciou-se alegando que não impugnou só o ato 
de 13 de abril de 2018, mas também o ato de 11 de janeiro de 
2018. Foi apresentada pela mandatária do autor renúncia ao 
mandato, tendo o autor constituído novo mandatário judicial. 
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho;
O autor recorreu da sentença para o Tribunal Central Adminis-
trativo Norte. O Município apresentou as contra alegações. O 
Ministério Público proferiu parecer segundo o qual a sentença 
recorrida não merece censura, concluindo a final que deve o 
recurso ser julgado improcedente. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

PROCESSO N.º 806/18.4BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias 
e Afins;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência julgamento, finda a qual as partes fo-
ram notificadas para apresentar alegações escritas. O que o 
Município fez. 
Aguarda prolação de sentença.

PROCESSO N.º 495/19.9BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Admi-
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nistração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessioná-
rias e Afins;
Réu: Município de Espinho;
Foi proferida sentença que anulou os atos administrati-
vos impugnados, datados de 09.01.2019, 12.02.2019, e 
11.03.2019, praticados pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho. Ora, os atos objeto de impugnação ver-
savam sobre diversas questões, pelo que apesar da funda-
mentação da sentença deixar claro que apenas se anulam os 
atos impugnados por padeceram de erro nos pressupostos de 
facto, exclusivamente por a ficha de avaliação curricular do 
ano de 2009 padecer de erro ao consignar, no ponto 3 (con-
teúdo funcional), campo CF2, a menção de 3 (por alegada au-
sência de classificação em sede de SIADAP em 2008), quando 
deveria ter considerado a pontuação de 4,3 (precisamente a

PROCESSO N.º 743/20.2BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passagem de Certidões;
Requerente: José de Almeida Martins;
Requerido: Município de Espinho;
O Requerente instaurou a presente intimação para prestação de informações contra o Município, requerendo, 
para o efeito, que lhe fossem prestadas as informações ínsitas no requerimento, por si apresentado, em 15 
de outubro de 2020. O Município, na sua resposta, prestou as informações solicitadas e o processo foi julgado 
extinto, por inutilidade superveniente da lide. O Requerente apresentou nota discriminativa e justificativa de 
custas de parte, da qual o Município, por intempestividade, reclamou. 
Aguarda ulterior tramitaçãoprocessual.

PROCESSO N.º 542/21.4BEAVR
Intimação para Prestação de Informações e Passagem de Certidões;
Autor: Ana Cláudia Teixeira Oliveira da Costa Gonçalves e outros;
Réu: Município de Espinho;
Foi o Município notificado da consignação de que, nos termos do n.º 1 do art.º 29.º do RCP, por não existirem 
quaisquer quantias em dívida, se verificam os pressupostos da al. a) do citado preceito, havendo, portanto, lugar 
à dispensa da realização do ato de contagem
Aguarda conta de custas.

PROCESSO N.º 211/21.5BEAVR-A
Ação Administrativa – Impugnação de atos administrativos;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho;

PROCESSO N.º559/20.6BEAVR
Ação Administrativa;
Autor: Severino Bastos Rebelo;
Réus: Município de Espinho;
Contrainteressados: Dalila da Silva Afonso Novo dos Santos, Fernanda de Oliveira e Maria Na-
tália Pereira da Rocha;
O Autor intentou a presente ação administrativa com vista à impugnação do ato administrati-
vo, pugnando pela nulidade do despacho impugnado de realização de obras no prédio sito na 
Rua 2, ou pela sua anulação por violação de lei. O Município apresentou contestação. Foi profe-
rido parecer pelo Ministério Público que se manifestou pela improcedência da ação. 
Aguarda ulterior tramitação processual

avaliação quantitativa obtida pela Autora, nos termos do SIA-
DAP, no ano de 2008), foi pedida a retificação do dispositivo 
da sentença para passar a ter a seguinte redação: “Nestes 
termos, e com os fundamentos de facto e de direito supra 
expostos, anulam-se os atos administrativos impugnados, 
datados de 09.01.2019, 12.02.2019 e 11.03.2019, pratica-
dos pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
estritamente, na parte afetada pelo vício ora julgado proce-
dente”. 
Aguarda despacho

PROCESSO N.º 515/19.7BEAVR
Ação Administrativa;
Autora: Maria Manuela Sousa Fernandes;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda marcação da audiência prévia.
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O Autor intentou a presente ação administrativa contra o Mu-
nicípio, pedindo a anulação da decisão de aplicação da sanção 
de despedimento disciplinar por vícios do processo adminis-
trativo, invocando assim a ilicitude do despedimento. O Autor 
pede ainda a sua reintegração e o pagamento dos vencimen-
tos, suplementos e subsídios que deixou de auferir em função 
da sanção aplicada e o pagamento de uma indemnização no 
valor de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros), a título de 
danos morais, bem como uma indemnização pelos danos pa-

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS .

trimoniais sofridos cuja liquidação relegou para execução de
sentença. Citado, o Município apresentou contestação. A man-
datária do autor deu entrada de renúncia ao mandato, tendo 
o autor já constituído novo mandatário. Aguarda-se a ulterior
tramitação processual.

PROCESSO N.º 556/21.4BEAVR
Ação Administrativa – Condenação à prática de ato administrativo devido;
Autor: Maria Gorete Afonso Claro;
Réu: Município de Espinho e Octávio Fernandes de Pinho;
A Autora intentou contra o Município e contra Octávio Fernandes de Pinho a presente ação administrativa, por entender que 
não foi praticado um ato administrativo de embargo de obra. Em consequência, a Autora pede a condenação do Município no 
pagamento da quantia de €6.000,00 (seis mil euros) em sede de responsabilidade civil, nomeadamente em razão da
devassa /violação da privacidade/servidão de vistas, emissão de fumos e cheiros, passagem forçada e invasão do espaço 
aéreo. Peticiona ainda a condenação do Município no pagamento de uma indemnização, no valor de €4.000,00 (quatro mil 
euros), a título de danos morais, bem como na condenação da demolição da obra ilegal. Citado, o Município presentou con-
testação. 
O Réu Octávio Fernandes de Pinho também apresentou contestação. 
Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO – SANTA MARIA DA FEIRA

PROC. 834/21.2T8VFR
Ação Declarativa de Processo Comum;
Autora: Freguesia de Silvalde;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da dispensa da elaboração da conta, por não existirem quaisquer quantias em dívida – artigos 29º, 
nº 1, al. a), do RCP, e 7º-A da Portaria nº 419-A/2009, aditado pela Portaria nº 82/2012. Foi ainda restituída ao Município a 
quantia de € 357,00 (trezentos e cinquenta e sete euros), a título de taxa de justiça paga em excesso.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

PROCESSO Nº 3411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua resposta escrita.
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PROC. N.º 00255/2019
Agência Portuguesa do Ambiente – APA;
Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua defesa escrita e já se procedeu à 
inquirição das testemunhas arroladas pelo Município.

PROCEDIMENTOS/PROCESSOS VÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro;

PROCESSO Nº 11/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronúncia quanto 
à imputação dos factos.

Processo nº 54/2016;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronúncia.

Processo nº 54/2019;
Requerido: Município de Espinho;
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua pronúncia quanto 
à denúncia anónima registada com o n.º 1121/18.
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. PRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES

REUNIÕES E VISITAS PRESENCIAIS

- Associação Terras de Santa Maria

- Área Metropolitana do Porto

- Altice Portugal

- ACES Espinho/Gaia

- Câmara Municipal de Ovar

- Lipor

- Direção-Geral de Alimentação e Veterinária

- ADCE

- Centro Social de Paramos

- Leões Bairristas

- P.S.P.

- Sporting Clube de Silvalde

- Estrelas Vermelhas de Silvalde

- Centro Social, Cultural e Desportivo dos Trabalhadores  
  da Câmara Municipal de Espinho

- Color ADD

- Quercus

- Associação dos Antigos Alunos das Escolas da Feira e     
  da Tourada

- Grupo Espinho e Mar a Cantar

- Urbe

- Running Espinho

- Clube de Ténis de Espinho

- Associação Sorriso da Rita

- NovaSemente Grupo Desportivo

- Castros Iluminações

- Feira de Espinho

- Águas do Centro e Litoral

- Federação Basquetebol Castilla & Leon

- Associação Comercial de Espinho

- Agência Portuguesa do Ambiente

- Centro Social Silvalde

- Agrupamento Escolas Dr. Manuel Laranjeira

- Escola Profissional de Espinho

- CCDRN

- Centro Hospitalar Gaia/Espinho

- Escola de Hotelaria e Turismo do Porto

- Banda S Tiago Silvalde

- Bolsa de Turismo de Lisboa

- IMMUB - Instituto Memória Musical Brasileira

- ACIVE-Associação Cívica de Espinho

- Estádio Municipal

- Comissão Festas - Rio Largo

- Feirantes

- Casa do Povo

- Gabinete do Primeiro Ministro

- Bombeiros do Concelho de Espinho

- Junta de Freguesia de Anta e Guetim

- Academia de Música de Espinho

ATENDIMENTOS MUNICIPES

- Agendado e Livre.
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