
N
os

 t
er

m
os

 d
a 

al
ín

ea
 e

) d
o 

A
rt

. 5
3

º d
a 

Le
i n

.º 
1

6
9

/9
9

InformaçãoPresidente

SESSÃO N.º 4
SETEMBRO 2015

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE JUNHO A 
31 DE AGOSTO DE 2015



ÍNDICE
INTRODUÇÃO

03

Mensagem Presidente 
da Câmara Municipal,
Pinto Moreira

03

07

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Ata N. 11/2015

Ata N. 12/2015

Ata N. 13/2015

Ata N. 14/2015

Ata N. 15/2015

Ata N. 16/2015

07

12

15

18

22

25

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

29

Comparação Previsão/Execução: 
Receita / Despesa

Endividamento Municipal 

Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

Entidades Participadas pelo Municipio

Pagamentos em Atraso

Execução das Grandes Opções do Plano

30

31

31

31

32

32

47

Reclamações, Recursos e Processos 
Pendentes

47

45

Participações, Reuniões,  

Representações, Presenças e 

Audiências.

45

33

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Atendimento Municipal - AME

Loja Interativa Turismo - LITE

Piscina Municipal

Balneário Marinho

Pavilhão Municipal N.G.

Nave Polivalente

Museu Municipal / FACE

Biblioteca Municipal J.M.S

Cultura

Ação Social, Intergeracional e Saúde

Desporto

Educação e Juventude 

Obras Particulares e Licenciamento

33

33

34

34

35

36

37

37

37

39

40

41

43

PROCESSOS JUDICIAISPRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES



03

INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 de Setembro de 2015

Caras e caros vogais,

Caras e caros vogais,

Começo por desejar que  o Verão e as férias tenham sido para 

vós e as vossas famílias um tempo de descanso, de reencon-

tro, de motivação e  de renovada energia para o regresso ao 

trabalho, às escolas, ao quotidiano de cada um de nós.

Os meses de Junho, Julho e Agosto foram este ano marcantes 

para o nosso município com um conjunto de factos e eventos 

dignos de registo e do orgulho para todos os espinhenses.

A realização do Campeonato Mundial de Futebol de Praia, com 

o título conquistado pela selecção portuguesa em Espinho, é 

um acontecimento que fica para a história.

Antes, durante e depois, criou dinâmicas novas a nível local, 

projectou e afirmou a nível nacional e internacional a marca 

turística “Espinho” através das suas praias, das suas gentes, 

da sua gastronomia, hotelaria, eventos, beleza natural e hos-

pitalidade do seu povo. O retorno económico para os agentes 

locais de vários sectores projetou-se para lá do calendário da 

competição. E o Verão em Espinho foi este ano um mar de gen-

te que encheu restaurantes, praias, comércio local, cafetarias, 

transportes, etc, etc.

Foi gratificante ouvir da parte dos parceiros da Câmara Muni-

cipal na organização do Campeonato, FIFA e Federação Por-

tuguesa de Futebol que Espinho foi o palco do melhor Cam-

peonato do Mundo de Futebol de Praia realizado até hoje. 

Um elogio que ficou também registado em diversos votos de 

louvor, permitindo-me destacar o que foi aprovado pela As-

sembleia da República.

Em matéria de eventos refiro também a importância e a pro-

jecção que o Espinho Surf Destination conquistou pelo segun-

do ano consecutivo. Nos últimos três fins de semana de Junho, 

Espinho recebeu o Pró-Junior Europeu, o Circuito Europeu de 

Surf e o Circuito do Norte. As ondas de Espinho ganham força 

e fama para a prática do Surf no norte do país.

A marcar a agenda de Verão e a ganhar identidade esteve 

mais uma vez o” Oito-24 “, promovido pela Câmara Municipal 

de Espinho.Um Festival de Rua que se afirma por um conjun-

to eclético de expressões artísticas contemporâneas. Durante 

três dias, a cidade volta a projectar-se  e o mercado, a piscina, 

as lojas e as ruas convertem-se em palco, cenário, plateia e 

bastidores.

Mas a vida e a atividade da autarquia e do município não se 

limita a este  calendário sazonal de Verão, onde os concertos 

da “Alameda 8” animaram e encheram parte do terrado sobre 

o túnel ferroviário de centenas de residentes e população de 

terras vizinhas para vibrar com nomes conhecidos da música e 

do espectáculo em Portugal.
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Com efeito, para além disto, as obras de protecção costeira 

de  Paramos e Silvalde foram concluídas ainda antes do prazo 

previsto e entregues pelo empreiteiro à autarquia sem custos 

adicionais, o que é raro nos tempos que correm. Ficou assim 

cumprida uma promessa do governo, através da Agência Por-

tuguesa do Ambiente -APA e da autarquia de levar a cabo uma 

obra estruturante para as populações de Silvalde e Paramos, 

tendo em vista a defesa da praia, de pessoas e bens e da Etar 

de Paramos contra as investidas do mar. Um investimento que 

este executivo achou prioritário e estratégico para a popula-

ção daquelas duas freguesias do concelho.

Outra obra, de menor dimensão, mas que era prioritária foi a 

intervenção na Nave Desportiva Polivalente. Neste equipa-

mento foi substituído o sistema de iluminação por um novo 

sistema que assegura eficácia e poupança energética, foram 

colocados novos pisos e a cobertura foi sujeita a uma repa-

ração profunda  por forma a impedir infiltração de água das 

chuvas.

A Piscina Solário Atlântico requalificada  no interior e no ex-

terior funcionou como estrutura central das operações de pla-

neamento do Mundial de Futebol. As obras de remodelação 

foram possíveis graças a verbas contempladas no âmbito do 

projeto de candidatura apresentado pela Federação Portugue-

sa de Futebol pela autarquia. A requalificação da piscina ser-

viu um projeto e um evento e está agora mais bem preparada 

para servir o Município e a sua população.

Sinto que estamos no bom caminho para levar por diante um 

ainda longo e profundo trabalho que temos pela frente ao ser-

viço da nossa cidade e do nosso concelho. Temos dado pro-

vas que somos capazes de abraçar e concretizar projetos  com 

competência e zelo dos técnicos, funcionários , colaboradores 

e dirigentes da autarquia de Espinho.

É agarrados a essa motivação e a essa vontade coletiva de 

construir uma cidade e um concelho mais equilibrado, susten-

tável, com respostas para as necessidades fundamentais da 

população que vamos continuar o nosso rumo, sem hesitação 

e sem receio dos obstáculos que vamos ultrapassando pelo 

caminho.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Câmara Municipal de Espinho e FIFA fazem 
oferta à CerciEspinho
Material de logística foi entregue na instituição 
Espinhense

Câmara Municipal de Espinho e FIFA ofereceram material de logís-
tica do Campeonato do Mundo de Beach Soccer

Estiveram presentes Pinto Moreira, Presidente da Câmara Muni-
cipal de Espinho, Lino Alberto, Presidente da CerciEspinho, Pedro 
Dias, responsável da FPF pelo comité de Organização local e Ga-
bino Renales, World Soccer Cup Coordinator in FIFA Beach Soccer.

Este gesto demonstra, nas palavras do autarca, a consciência so-
cial deste projeto, que surge após a incorporação da CerciEspinho 
como parceiro social do Mundial de Praia, à semelhança do que 
tinha já ocorrido no ano anterior, no caso do Mundialito também 
realizado na nossa cidade.

Da parte da instituição de solidariedade, o Presidente Lino Alber-
to manifestou a sua satisfação pelo respeito e reconhecimento 
demonstrados tanto pela Câmara Municipal de Espinho, como 
também pela FIFA, ao trabalho que esta instituição tem vindo a 
desenvolver para servir a comunidade e os seus elementos.

Espinho Surf Destination terminou em grande

Prozis Pro Junior terminou com Ariane Ochoa e Natxo 
Gonzalez no topo do pódio

Em Espinho, 129 atletas de 20 países disputaram, nos últimos qua-
tro dias (24 a 28 junho), a segunda etapa do campeonato europeu 
de surf Junior Qualifying Series Europe. Da competição saíram ven-
cedores Ariane Ochoa e Natxo Gonzalez, ambos do País Basco, com 
scores de 14,50 e 12,90 respetivamente.  Pela primeira vez num 
campeonato da modalidade, foi atribuído um prize money de igual 
valor (cinco mil dólares) aos vencedores das categorias feminina e 
masculina. 

O Junior Qualifying Series Europe foi o último 
de três campeonatos que integraram o Prozis 
Surf Pro Espinho, que decorreu no âmbito da 
segunda edição do projeto Espinho Surf Des-
tination. O objetivo desta iniciativa é reforçar 
a posição da cidade de Espinho como destino 
privilegiado para a prática do surf e atividades 
ligadas ao mar.
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Obra de Defesa Frontal da Praia de Paramos concluída antes do 
fim do prazo previsto

O Presidente da Câmara Municipal de Espinho Pinto Moreira, 
acompanhado do Vice-presidente Vicente Pinto e do Presidente 
da Junta de Paramos Manuel Dias visitaram a obra de enroca-
mento de protecção à praia, às habitações e à ETAR da Praia de 
Paramos.

A obra da responsabilidade da CME foi financiada a 100 por cento 
pelo Programa Operacional de Valorização do Território-POVT, e 
custou um milhão de euros.

Este investimento permitiu requalificar a praia, repor o passadiço 
dando continuidade ao existente e melhorou o acesso das compa-
nhas de Arte Xávega em articulação com a Agência Portuguesa do 
Ambiente-APA e a Polícia Marítima.

A obra foi realizada pela empresa M. Couto Alves SA dentro dos 
prazos e sem qualquer encargo ou necessidade de trabalhos a 
mais dos que estavam previstos no projeto inicial.

Obra na Praia de Paramos concluída antes 
do previsto
Investimento requalificou praia, repôs passadiço e 
melhorou acesso de barcos da Arte Xávega

Tribunal de Espinho vai receber mega-julgamentos

Obras de remodelação preparam edifício para o 1º destes julgamentos 
em setembro

O edifício do tribunal de Espinho vai ser aproveitado nas suas funcionalidades pela Comarca de Aveiro.
O Tribunal vai entrar em obras de remodelação e ampliação por forma a receber os designados mega-julgamentos, ficando apetrechado 
com uma sala de audiências com capacidade para 36 advogados, 70 arguidos e outros intervenientes processuais.

O primeiro destes julgamentos está marcado para o dia 3 de Setembro e terá três sessões semanais, revelou o Juiz-Coordenador do Tri-
bunal de Santa Maria da Feira, Dr. Luis Miguel Martins. Trata-se de uma decisão que visa aproveitar as potencialidades e a capacidade 
instalada do edifício do Tribunal de Espinho, permitindo aliviar outras estruturas judiciais da Comarca de Aveiro.

O Presidente da Câmara de Espinho considera esta decisão uma excelente notícia que vai permitir rentabilizar o edifício do Tribunal 
construído de raiz com esse fim e com capacidade e potencialidade para realizar audiências de julgamento e todos os actos proces-
suais do Direito. Pinto Moreira reafirma que não vai desistir de trazer para o Tribunal de Espinho as competências na área do Direito 
de Família e Menores.

O autarca defendeu desde o início da Reforma Judicial a manutenção das valências do Tribunal de Espinho, alegando a funcionalidade, 
localização e acessibilidades do edifício para servir os vários intervenientes em processos de Justiça.
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ATA N. 11/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE UM DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE .

Ao primeiro dia do mês de junho do ano dois mil e quinze, nesta 
cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reu-
niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência 
do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, 
com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de 
Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fon-
seca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Barbosa Mota, 
Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira 
Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o Senhor Pre-
sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-
dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo. 

Deliberação Nº 137/2015
Aprovação da Ata nº 10/2015 de 18 de maio
Em virtude da ata n.º 10/2015, da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 18 de maio, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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. 

Deliberação Nº 138/2015
Alteração à Tabela de Preços 2015
Presente a informação nº 4573/2015 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 deliberou, por maioria com abstenção dos Srs. Vereadores 
do PS, aprovar a tabela de preços, a qual entrará em vigor no 
dia imediatamente a seguir a sua aprovação, de acordo com a 
alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

Deliberação Nº 139/2015
Aumento Temporário dos Fundos Disponíveis
Presente a informação nº 4248/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara deliberou, por maioria, com os 
votos contra dos Srs. Vereadores do PS, autorizar, a título ex-

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 de junho de 2015
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cecional, o aumento temporário dos Fundos Disponíveis para 
o mês de Junho de 2015 no valor de 2.934.030,55 €, nos ter-
mos da alínea c) do n.º 1 do artigo 4º da Lei n.º 8/2012 de 21 
de Fevereiro (LCPA – Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso), republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, con-
jugada com a alínea g) do nº 1 do artigo 5º do DL n.º 127/2012, 
de 21 de Junho, e no estrito cumprimento do n.º 2 do referido 
artigo 4º da LCPA. Os Srs. Vereadores do PS apresentaram a 
seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socia-
lista na Câmara Municipal de Espinho votaram contra o Aumen-
to Temporário dos Fundos Disponíveis por considerarem que a 
informação prestada é claramente insuficiente e pouco escla-
recedora. As informações financeiras prestadas pelo executivo 
não indiciavam um cenário deste tipo, uma antecipação de um 
montante tão elevado para o mês corrente.” 

Deliberação Nº 140/2015
Informação relativa às autorizações prévias genéricas ne-
cessárias à execução dos Documentos Previsionais 2015
Presente a informação nº 4461/2015 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 re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereado-
res do PS, remeter para a Assembleia Municipal a informação 
relativa às autorizações prévias genéricas necessárias à exe-
cução dos Documentos Previsionais 2015, nomeadamente as 
referidas nas alíneas d) e e) das mesmas. Os Vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram 
contra a Informação relativa às autorizações prévias genéricas 
necessárias à execução dos Documentos Previsionais 2015 
por considerarem que estes compromissos plurianuais tiveram 
do nosso ponto de vista vários erros e omissões, cujo conhe-
cimento em alguns dos compromissos os vereadores do PS 
desconhecem, sendo claro que violam o princípio da transpa-
rência.” 

Deliberação Nº 141/2015
Pedido de Parecer Prévio para Prestação de Serviços de 
Processamento de Pagamentos
Presente a informação nº 4343/2015 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 refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores 
do PS, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
serviços para o “Processamento de Pagamentos ao Município 
de Espinho” por ajuste direto ao Banco Santander Totta, S.A., 
com o NIF 500844321, pelo valor base de 74.999,00 € (seten-
ta e quatro mil novecentos e noventa e nove euros) acrescidos 
de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no artigo 

75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. Os Vereadores 
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Verea-
dores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho 
votaram contra a Pedido de Parecer Prévio para Prestação de 
Serviços de Processamento de Pagamentos por acharem que 
é um péssimo princípio a regra do ajuste direto com uma sim-
ples abordagem a um único prestador de serviços. Neste caso 
concreto, e tendo em conta o que se passa no mercado e na re-
lação entre as entidades financeiras e a administração pública, 
temos a convicção que há uma oneração do erário público com 
este ajuste direto. Este ato indicia que há outros procedimen-
tos que influenciaram tão elevado montante com um simples 
ajuste direto pelo montante máximo permitido por lei.”  

Deliberação Nº 142/2015
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços “Re-
cuperação de valores do IVA dos anos 2013 a 2015”
Presente a informação nº 4494/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores do PS, 
aprovar o parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços 
“Recuperação de valores do IVA dos anos 2013 a 2015””, por 
ajuste direto à empresa KPMG & Associados – SROC, SA, com o 
NIF 502161078, pelo valor base de 22.500,00€ (vinte e dois 
mil e quinhentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor 
e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, 
de 31 de dezembro. Os Vereadores do PS apresentaram a se-
guinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialis-
ta na Câmara Municipal de Espinho votaram contra o Pedido 
de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços “Recuperação de 
valores do IVA dos anos 2013 a 2015” por considerarem que 
o executivo municipal abusa do ajuste direto a um único for-
necedor, contrariando a regra constante na legislação de aus-
cultar vários fornecedores para proceder a um ajuste direto. O 
montante contratado é manifestamente exagerado e median-
te a importância que esta aquisição de serviços revela para o 
município, deveria ter sido lançado outra forma de contratação 
que permitisse beneficiar o erário municipal, ao invés deste 
simples ato.”  

Deliberação Nº 143/2015
Pedido de parecer prévio “Aluguer operacional de 4 via-
turas”
Presente a informação nº 4544/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
de serviços de “Aluguer operacional de 4 viaturas”, por ajuste 
direto à empresa Lease Plan Portugal – Comércio e Aluguer de 
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Auto, com o NIF 502167610, pelo valor base de 54.899,71€ 
(cinquenta quatro mil oitocentos e noventa e nove euros e se-
tenta e um cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor, 
mais 8.885,88€ (oito mil oitocentos e oitenta e cinco euros e 
oitenta e oito cêntimos) referente a seguros, nos termos do 
previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezem-
bro. 

Deliberação Nº 144/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Agrupamento das Associações dos Bombeiros 
Voluntários da Cidade de Espinho para implementação do 
programa “PRAIA D’ESPINHO – 2015”
Presente a informação nº 4460/2015 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 a proposta de minuta de 
protocolo anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimi-
dade, aprovar a presente minuta e celebrar com o Agrupamen-
to das Associações dos Bombeiros Voluntários da Cidade de 
Espinho o “Protocolo de Colaboração entre o Município de Es-
pinho e o Agrupamento das Associações dos Bombeiros Volun-
tários da Cidade de Espinho, para implementação do programa 
“PRAIA D’ESPINHO – 2015””, de acordo com os considerandos e 
termos nele fixados. 

Deliberação Nº 145/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a “Associação Cultural e Recreativa da Cidade de 
Espinho Banda de Musica de Espinho” para a utilização do 
Auditório do FACE
Presente a informação nº 4348/2015 dos Serviços de Apoio à 
Coletividades e Eventos, 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, 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 mi-
nuta e celebrar – ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – com 
a Associação Cultural e Recreativa da Cidade Espinho Banda 
Música de Espinho o «Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e “Associação Cultural e Recreativa da 
cidade de Espinho Banda Música de Espinho” para utilização do 
Auditório do FACE – Fórum de Arte e Cultura», de acordo com os 
considerandos e termos nele fixados.  

Deliberação Nº 146/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação Espinho Vida – Evida, para a utiliza-
ção da Sala Norte da Antiga Escola de Anta 2
Presente a informação nº 4482/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, 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, 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 mi-
nuta e celebrar – ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – com a As-
sociação Espinho Vida - Evida o «Protocolo colaboração entre 
a Câmara Municipal de Espinho e a Associação Espinho Vida – 
Evida para a utilização das instalações da sala Norte da antiga 
“Escola de Anta 2”», de acordo com os considerandos e termos 
neles fixados. 

Deliberação Nº 147/2015
Contrato de locação de três espaços (gabinetes) no Fórum 
de Arte e Cultura de Espinho
Presente a informação nº 4557/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara, tendo presente a minuta de Contrato 
de locação anexa, com a qual concordou, deliberou, por unani-
midade, aprovar a presente minuta e celebrar com a Readiness 
IT, Systems Integration, Lda o “Contrato de locação de três ga-
binetes identificados com os números 1.37, 1.18 e 1.42, com 
as áreas de 99,60m2, 99,60m2 e 25,10m2 respetivamente, no 
Fórum de Arte e Cultura de Espinho”, de acordo com as clausu-
las e termos nele fixados.  

Deliberação Nº 148/2015
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título 
precário da exploração económica do espaço municipal 
destinado a restaurante e snack-bar sito no Parque de 
Campismo Municipal
Presente a informação nº 4588/2015 dos Serviços 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 o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, realizar um procedimento de hasta pública para 
atribuição a título precário, da exploração económica do espa-
ço municipal destinado a restaurante e snack-bar sito no Par-
que de Campismo Municipal. Mais deliberou a Câmara aprovar 
as peças do procedimento em causa (Programa e Condições) 
e marcar o ato público da Hasta para o dia 9/06/2015, pelas 
11h00m, designando para o efeito a respetiva Comissão cons-
tituída pelos Srs. Vereadores Leonor Fonseca, Quirino de Jesus 
e Carlos Sárria.  

Deliberação Nº 149/2015
Atribuição de subsídio - Festas do S. João de Paramos 
2015
Presente a informação nº 4315/2015 do Serviço de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
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aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 1.500€ (mil e quinhentos 
euros) à Comissão de Festas do S. João da Praia de Paramos, 
entidade responsável pela organização das festas do S. João de 
Paramos 2015. 

Deliberação Nº 150/2015
Reconhecimento de Relevante Interesse Publico – RRIP:
Presente a informação nº 4551/2015 dos Serviços de Planea-
mento Estratégico, 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 do pedido de Reco-
nhecimento de Relevante Interesse Publico para ocupação de 
uma área da REN – previsto no artigo 21.ª do regime jurídico 
da Reserva Ecológica Nacional (REN), para a área da Via Per-
meável de Acesso à Praia de Paramos, localizada na freguesia 
de Paramos, e deliberou, por maioria com os votos contra dos 
Srs. Vereadores do PS, remeter o procedimento à Assembleia 
Municipal para emissão da Declaração a reconhecer a utilidade 
pública municipal da ação em concreto. Os Vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
do PS votaram contra por não se encontrarem suficientemente 
justificados os motivos do suposto interesse público. De facto 
esta situação configura-se mais como uma manobra dilatória 
para ultrapassar as necessárias autorizações das entidades 
com jurisdição nesta área que o Sr. Presidente da Câmara disse 
ter em sua posse desde Fevereiro e que nunca vieram a públi-
co.” Os eleitos pelo PSD apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Conforme resulta com meridiana clareza da informação 
técnica anexa ao RRIP, todas as entidades intervenientes emi-
tiram o seu parecer favorável.” 

Deliberação Nº 151/2015
Plano Geral de Urbanização
Presente a informação nº 4549/2015 dos Serviços de Planea-
mento Estratégico, 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 deliberou, por maio-
ria com os votos contra dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a 
prorrogação do procedimento de Revisão do Plano Geral de 
Urbanização de Espinho, o Documento Normativo de Apoio à 
Gestão Urbanística para as áreas suspensas do PGUE, designa-
do de Adenda aos Termos de Referência da revisão do PGUE, 
a prorrogação do prazo do procedimento de Suspensão Parcial 
do Plano Geral de Urbanização e das Medidas Preventivas por 
mais um ano (12 meses) caducando com a entrada em vigor do 
Plano Diretor Municipal atualmente em revisão. Os Vereadores 
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Verea-
dores do PS votaram contra na medida em que consideram que 

nos moldes em que é apresentada esta revisão do PGUE é mais 
uma medida avulsa sem qualquer interesse que não seja o de 
criar um enquadramento supostamente sustentável para con-
tinuar a intervir de forma casuística e conforme os interesses 
dominantes.” 

Deliberação Nº 152/2015
Interdição de venda ambulante no âmbito da realização 
do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia FIFA 2015
Presente a informação nº 4521/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara Municipal deliberou, por una-
nimidade, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 
81.º do Regime jurídico de acesso e exercício de atividades de 
comércio, serviços e restauração (RJACRS, aprovado e publica-
do pelo anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro) 
conjugado com o previsto no artigo 4.º do “Regulamento para 
a Venda Ambulante do Município de Espinho”, e no âmbito da 
realização do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia FIFA 
2015 (em respeito do fixado no acordo de Cidade Anfitriã cele-
brado entre a CME e a FIFA) interditar no período compreendido 
entre 3 de junho e 19 de julho de 2015 o exercício de venda 
ambulante nos locais que a seguir se indicam e melhor identi-
ficados em planta anexa: Rua 2 abrangendo a praça junto ao 
Face; Zona de exclusividade e Fan Zone; Área entre a Rua 8 e 
Avenida 8 a norte da Rua 23; Área a poente da Rua 8 e entre a 
Ribeira do Mocho e a Zona de exclusividade; Quarteirão forma-
do pelas ruas 8, 15 e 62; Rua 19 a poente do Parque João de 
Deus; Parque João de Deus, abrangendo a Câmara Municipal de 
Espinho; Avenida 24.  

Deliberação Nº 153/2015
Pedido de indemnização - acidente na via pública – Benja-
min Rodrigues Silva
Presente a informação nº 4475/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento no valor de 291,42€, referente 
aos prejuízos decorrentes dos danos causados na viatura Mer-
cedes-Benz de matrícula 58-NE-44, propriedade de Benjamim 
Rodrigues da Silva, quando circulava na rua 32, entre as ruas 
33 e 29.  

Deliberação Nº 154/2015
Paróquia de S. Martinho de Anta
Pedido de corte e condicionamento de trânsito: Presente a in-
formação nº 4523/2015 da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
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bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido da Paróquia de S. Martinho de Anta para 
corte e condicionamento de trânsito nas Ruas de Anta para 
realização da Procissão das Velas no próximo dia 31 de Maio, 
de acordo com o percurso indicado. 

Deliberação Nº 155/2015
Paróquia de Santo Tirso de Paramos - Ocupação da via 
pública
Presente a informação nº 4530/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido da Paróquia de Santo Tirso 
de Paramos para ocupar uma faixa de rodagem das ruas por 
onde pretendem efetuar a procissão de velas em honra a N. S. 
de Fátima no próximo dia 30 de Maio de 2015, entre as 21.00 
e as 22.00 horas, de acordo com o percurso indicado na carta 
datada de 24/05/2015. 

Deliberação Nº 156/2015
Festas em honra de N.ª S.ª do Mar - ocupação da via pú-
blica
Presente a informação nº 4526/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, autorizar o pedido da comissão de festas 
em honra de N.ª S.ª do Mar para ocupar a via pública durante as 
festas a realizar entre 30 de julho a 3 de agosto de 2015 para 
instalação de vendedores ambulantes. 

Deliberação Nº 157/2015
Festas em honra de N.ª Sr.ª do Mar - Ocupação da via pú-
blica para desfile o Pescador
Presente a informação nº 4527/2015 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 deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão 
de Festas em honra de N.ª Sr.ª do Mar para ocupar a via pública 
visando a realização do desfile “O Pescador” a levar a efeito no 
dia 31/07/2015, no âmbito dos referidos festejos, de acordo 
com o percurso indicado pela referida Comissão. 

Deliberação Nº 158/2015
Caminhada Solidária - Ocupação da via pública
Presente a informação nº 4535/2015 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 deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Projeto A 
Volta Solidária para ocupação da via pública para realização de 
uma caminhada solidaria no próximo dia 7 de junho de 2015, 
para angariação de fundos visando a aquisição de uma viatura 
adaptada com rampa elétrica de transporte de pessoas com de-
ficiência, de acordo com o percurso indicado no e-mail datado 
de 26 de maio. 

Deliberação Nº 159/2015
ViverEspinho – Dia Mundial da Criança: ocupação do espa-
ço público
Presente a informação nº 4576/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido da ViverEspinho - Associação 
Empresarial de Espinho para ocupação do espaço público vi-
sando a realização de diversas atividades, por alguns dos seus 
associados (Perles de Chocolat, Pastelaria Patinho, 20Intensus 
e Aipal), no âmbito do dia mundial da criança, entre os dias 29 
de maio a 1 de junho de 2015, nomeadamente um desfile a 
cavalo e cortejo com figuras da Disney e crianças, com saída da 
rua 25 e passagem pelas ruas 10 e 23 desta cidade.  

Deliberação Nº 160/2015
Dia Mundial do Médico de Família - realização de campa-
nha
Presente a informação nº 4516/2015 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 deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal que autorizou o pedido da Asso-
ciação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) para 
realização, no dia 19/05/2015, de uma campanha no sentido 
de informar e salientar a Medicina Geral e Familiar, o papel do 
Médico de Família e a sua importância nos cuidados de saúde 
da pessoa e da família com colocação junto à Câmara Municipal 
de uma bandeira móvel da APMGF alusiva à celebração deste 
dia e distribuição de folhetos à população. 

Deliberação Nº 161/2015
Centro Social de Paramos - ocupação da via pública para a 
IX feira das profissões
Presente a informação nº 4520/2015 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 
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integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presi-
dente da Câmara que autorizou o pedido do Centro Social de 
Paramos para ocupar o espaço exterior circundante ao Centro 
Multimeios para realizar iniciativas relacionadas com a IX feira 
das profissões que pretendem levar a efeito nos dias 27 e 28 
de maio 2015. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 25 de maio de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de 
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos) 
novecentos e noventa mil cento e quarenta e oito euros e cin-
quenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão cento e sessenta e nove mil duzentos e oitenta e qua-
tro euros e oitenta e nove cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e 
um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. 
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 25 de maio do 
corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta 
e três milhões duzentos e trinta e dois mil novecentos e vinte 
e sete euros e trinta cêntimos, tendo sido efetuados pagamen-
tos até ao mesmo dia no valor de onze milhões oitocentos e 
noventa e sete mil novecentos e sessenta e seis euros e dois 
cêntimos. 

Regimento de Engenharia n.º 3 – Agradecimento 
A Câmara tomou conhecimento do ofício datado de 19 de maio 
de 2015 do Regimento de Engenharia n.º 3 a agradecer a co-
laboração e disponibilidade dos membros da Câmara Municipal 
por ocasião das comemorações do Dia da Unidade. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

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

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

ATA N. 12/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL 
E QUINZE.

 Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e 
quinze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara 
Municipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob 
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Ma-
tos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 
pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrati-
va, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 162/2015
Aprovação da Ata nº 11/2015 de 1 de junho
Em virtude da ata n.º 11/2015, da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 1 de junho, 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, 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. 

Deliberação Nº 163/2015
Parecer prévio para a aquisição de “Serviços de assesso-
ria técnica na área da museologia”
Presente a informação nº 4930/2015 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com abs-
tenção dos Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio vincula-
tivo para a aquisição de “Serviços de assessoria técnica na área 
da museologia”, por ajuste direto, ao Dr. Tiago Manuel Gomes 
de Castro, licenciado em Ciências Históricas – Ramo do Patri-
mónio, com mestrado em Museologia, com o NIF 230736459, 
pelo valor base de 12.000,00 € (doze mil euros), isento de IVA, 
pelo prazo de 365 dias e nos termos do previsto no artigo 75.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, com início no dia 1 
de julho de 2015.  

Deliberação Nº 164/2015
Pedido de parecer prévio para a contratação de “Organi-
zação de eventos paralelos ao Campeonato do Mundo de 
Futebol de Praia 2015” – QREN
Presente a informação nº 4918/2015 dos Serviços de Apoio às 
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Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maio-
ria com os votos contra dos vereadores do PS, aprovar o parecer 
prévio vinculativo para a aquisição de serviços para “Organiza-
ção de eventos paralelos ao Campeonato do Mundo de Futebol 
de Praia 2015”, por ajuste direto à empresa Opium, Lda., com 
o NIF 507 727 100 pelo valor base de 56.872,56€ (cinquen-
ta e seis mil oitocentos e setenta e dois euros e cinquenta e 
seis cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos 
termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 
de dezembro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Espinho votaram contra o parecer prévio 
para a contratação de “Organização de eventos paralelos ao 
Campeonato do Mundo de Futebol de Praia 2015 – QREN” por 
entenderam que a forma de proceder ao ajuste direto é feita 
de forma errada, contra o que se encontra plasmado na lei, não 
defendendo as boas práticas de contratação pública, onerando 
desta forma o erário público e consequentemente, adjudica a 
preços substancialmente mais elevados que os preços pratica-
dos pelo mercado.” 

Deliberação Nº 165/2015
Proposta para a área de exclusividade no âmbito da reali-
zação do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia FIFA 
2015
Presente a informação nº 4932/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, 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 deliberou, por maioria, com os 
votos contra dos vereadores do PS, no âmbito da realização 
do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia FIFA 2015 (em 
respeito do fixado no acordo de Cidade Anfitriã celebrado en-
tre a CME e a FIFA), interditar, na área designada por “Área de 
Exclusividade”, conforme planta anexa à informação acima 
referida, no período compreendido entre 3 a 19 de julho de 
2015, a ocupação do espaço público e a promoção, ou outra 
forma de publicidade, de produtos, atividades e serviços que 
não façam parte da seguinte lista de patrocinadores oficiais: 
Adidas, Coca-cola, Gazprom, Hyundai, Visa, Sagres, Continente, 
as demais acordadas ou a acordar com a FIFA e a FPF. Os Ve-
readores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de 
Espinho votaram contra a Proposta para área de exclusivida-
de – Campeonato do Mundo de Futebol de Praia – FIFA 2015 
por considerarem que esta área de exclusividade é excessiva 
e não defende os interesses económicos dos empreendedores 
espinhenses existentes nesta área.” 

Deliberação Nº 166/2015
42º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – 
Homenageados

Presente a informação nº 4814/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, agraciar com o Reconhecimento Público e Home-
nagem a Ação Social da Paróquia de Espinho e a AIPAL – Agru-
pamento Industrial de Panificação de Espinho, atribuir a Meda-
lha de Honra e Titulo de Cidadão de Espinho a Carlos Alberto 
Castro Pinto de Oliveira Padrão e Armando José Teixeira Jacinto 
e atribuir o Diploma de Louvor por Distinção e Mérito Jovem 
Espinhense a Rita Nobre, a Leandro Gonçalves, a David Sousa, 
a Luís Duarte, a Filipe Pereira, a Carla Estrada e Ricardo Gomes. 
Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade, que estas 
distinções sejam entregues no próximo dia da cidade, 16 de 
Junho de 2015, na Sessão Solene comemorativa do 42º aniver-
sário da elevação de Espinho a cidade. 

Deliberação Nº 167/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a Academia Maia/Brenha para efeitos da rea-
lização do Torneio Internacional AMB Volleybal Cup 2015
Presente a informação nº 4905/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (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 
Academia Maia/Brenha o «Protocolo de colaboração entre a 
Câmara Municipal de Espinho e a Academia Maia/Brenha para 
efeitos da realização do Torneio Internacional AMB Volleybal 
Cup 2015», de acordo com os considerandos e termos neles 
fixados. 

Deliberação Nº 168/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Vo-
luntários Espinhenses e de Espinho para implementação 
do programa “PRAIA D’ESPINHO – 2015” – Revogação da 
deliberação n.º 144/2015
Presente a informação nº 4960/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o exposto na informação 
acima referida, com a qual concordou, deliberou, por unanimi-
dade, revogar a deliberação n.º 144/2015 tomada em reunião 
de 1/06/2015 sobre o assunto e, tendo presente a proposta 
de minuta de protocolo anexa, com a qual concordou, delibe-
rou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar 
com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 
Espinhenses e de Espinho o “Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Espinho e as Associações Humanitárias dos Bom-
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beiros Voluntários Espinhenses e de Espinho, para implemen-
tação do programa “PRAIA D’ESPINHO – 2015””, de acordo com 
os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 169/2015
Pedido de revisão de preço mensal devido pela explora-
ção económica de um espaço municipal sito no Conjunto 
Habitacional da Ponte de Anta como estabelecimento de 
comércio (loja 5 - rés-do-chão do bloco 5)
Presente a informação nº 4891/2015 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 re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, aprovar a redução em 30% do va-
lor do preço mensal devido pela exploração económica de um 
espaço comercial, propriedade do Município de Espinho, sito no 
Conjunto Habitacional da Ponte de Anta - loja 5 situada no rés-
-do-chão do bloco 5 – a partir do próximo mês de Julho e pelo 
período de 12 meses. 

Deliberação Nº 170/2015
Contratos Interadministrativos de Delegação de Compe-
tências no âmbito da Gestão de Praias de Paramos e Sil-
valde
Presente a informação nº 4939/2015 do Gabinete de Apoio 
à Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar as 
minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências no âmbito da Gestão de Praias de Paramos e 
Silvalde, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
120.º conjugado com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, ao abrigo da autorização facultada pela Assembleia 
Municipal de Espinho em 22 de dezembro de 2014, aquando 
da aprovação dos Documentos Previsionais para 2015, nos ter-
mos da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 da 
mesma Lei. 

Deliberação Nº 171/2015
Propostas da Comissão Municipal de Toponímia
Presente a informação nº 4934/2015 da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a atribuição das denominações topo-
nímicas “Largo Manuel Sancebas”, “Praça da Feira de Espinho”, 
“Rua Manuel Milheiro de Sousa”, e “Largo Artur Bártolo”, aos 
locais identificados nas plantas anexas à informação dos ser-
viços acima referida, conforme proposto pela Comissão Munici-
pal de Toponímia e, sob proposta do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, deliberou, por unanimidade, atribuir a denominação 
toponímica “Praça do Mar” ao local assinalado em planta ane-
xa à referida informação, para o qual a Comissão Municipal de 
Toponímia tinha sugerido “Praça da Fábrica Brandão Gomes”. A 
Câmara tomou ainda conhecimento e deliberou, por unanimida-
de, aprovar a recomendação efetuada pela Comissão Municipal 
de Toponímia relativamente à atribuição do nome “Praça Co-
mendador Manuel Oliveira Violas” numa das praças a criar no 
âmbito da intervenção dos arranjos exteriores da plataforma à 
superfície, na sequência do rebaixamento da via-férrea, situa-
da entre as propostas de projeto da praça do Casino e a praça 
de N. Sra. Da Ajuda, também identificada em planta anexa à 
citada informação. Mais deliberou a Câmara dar conhecimento 
à Comissão Municipal de Toponímia. 

Deliberação Nº 172/2015
Atribuição de subsídio S. João do Rio Largo 2015
Presente a informação nº 4287/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 4.000,00€ (quatro mil 
euros) à Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho, 
entidade responsável pela organização das festas do S. João 
do Rio Largo 2015. 

Deliberação Nº 173/2015
Atribuição de subsídio Festas S. Pedro 2015
Presente a informação nº 4321/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a atribuição de 5.000,00€ (cinco mil euros) 
à Comissão de Festas do S. Pedro, entidade responsável pela 
organização das festas do S. Pedro 2015.  

Deliberação Nº 174/2015
Férias Desportivas 2015
Presente a informação nº 4901/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os do-
cumentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Cronograma de atividades referente ao programa de “Férias 
Desportivas de Verão – 2015”, bem como definir o valor sema-
nal da inscrição em 35,00€ (trinta e cinco euros) por participan-
te. 

Deliberação Nº 175/2015
Aprovação da Conta Final - Proteção aos Passadiços Junto 
ao Campo de Golf - Valorização do Litoral
Presente a informação nº 4631/2015 da Divisão de Obras Mu-
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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, por unanimidade, 
aprovar a conta final referente à empreitada “Proteção aos 
Passadiços Junto ao Campo de Golf - Valorização do Litoral”, 
adjudicada à empresa “Majober – Sociedade de Construção Civil 
e Obras Públicas, Lda.”. 

Deliberação Nº 176/2015
1º encontro nacional de pintores de cavalete no Parque 
João de Deus
Presente a informação nº 4874/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, autorizar o pedido da Nascente – Coope-
rativo de Ação Cultural, C.R.L para ocupação do Parque João de 
Deus no próximo dia 27 de junho de 2015 visando a realização 
do 1º encontro nacional de pintores de cavalete. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 5 de junho de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de 
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): 
seiscentos e setenta e um mil seiscentos e três euros e qua-
renta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
cento e setenta e um mil seiscentos e dezasseis euros e trinta 
e cinco cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e 
treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda 
informada que, até ao dia 5 de junho do corrente ano, foram 
cabimentadas despesas no valor de trinta e três milhões qua-
trocentos e vinte e sete mil oitocentos e noventa e sete euros 
e oitenta e dois cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de doze milhões quinhentos e vinte 
e dois mil e dezassete euros e vinte e oito cêntimos.  

SIGA – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da SIGA Associação 
Independente a agradecer a colaboração da Autarquia na rea-
lização do teatro-revista “De Gregos a Troikanos” que ocorreu 
no dia 23 de maio de 2015 no Auditório do Casino de Espinho, 
conseguindo assim cumprir o objetivo de ajudar o Eduardo.

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

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

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

ATA N. 13/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E NOVE DE JUNHO DE 
DOIS MIL E QUINZE .

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e quin-
ze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob 
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo 
Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo 
faltado por motivo justificado a Vereadora Leonor Cristina Cos-
ta Matos Lêdo da Fonseca. Sendo 17.00 horas, o Senhor Pre-
sidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordena-
dora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo. 

Deliberação Nº 177/2015
Aprovação da Ata nº 12/2015 de 15 de junho
Em virtude da ata n.º 12/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 15 de junho, 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, 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. 

Deliberação Nº 178/2015
Pedido de Parecer Prévio – “Campeonato do Mundo de Fu-
tebol na Praia da Baía – Espinho 2015 – Estudo de Avalia-
ção do Impacto Económico e Social”
Presente a informação nº 5361/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos 
Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente 
da Câmara, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisi-
ção de serviços para o “Campeonato do Mundo de Futebol na 
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Praia da Baía – Espinho 2015 – Estudo de Avaliação do Impacto 
Económico e Social”, por ajuste direto à empresa - Inovamais 
Serviços de Consultoria em Inovação Tecnológica, S.A, com o 
NIF 504041266, pelo valor base de 20.000,00€ (vinte mil eu-
ros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do 
previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezem-
bro. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 
de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra 
este pedido de parecer prévio por considerarem que o estudo 
de impacto deveria ser algo que apoiasse a tomada de decisão 
de realizar, ou não, o evento e, nesse sentido, já deveria es-
tar concluído. Há uma evidente falta de sentido oportunidade 
e mais um desperdício de dinheiro público de pura propagan-
da.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “O presente procedimento - Impacto Económico e Social 
do Mundial de Futebol de Praia constitui uma componente da 
operação - Campeonato do Mundo de Futebol na Praia da Baia 
- Espinho 2015, que o Município tem em execução, em parceria 
com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no âmbito do 
Eixo Prioritário - Competitividade, Inovação e Conhecimento, do 
Regulamento Especifico-Promoção e Capacitação Institucional, 
do aviso - PCI-I/2/2014 - EP I (overbooking) do ON2. Trata-se 
de um evento internacional pioneiro no local e na região Norte 
de Portugal, que constituirá o grande motor de internaciona-
lização da cidade, com reflexos na região, a nível económico, 
social e desportivo. Com a sua realização pretende-se cativar 
o goodwill dos stakeholders locais e regionais, aumentar o tar-
get de turistas e criar dinamismo junto da economia local. O 
seu carater é inovador e dará um novo posicionamento de ma-
rketing integrado de comunicação e turismo para Espinho. De 
acordo com o ponto 5.4 do referido aviso, as operações terão 
de ser constituídas por 4 ações: i) ação 1) – Conceção, organi-
zação e divulgação; ii) ação 2 – Implementação e acompanha-
mento; iii) ação 3 – Promoção Regional; iv) ação 4 – Memória, 
avaliação e disseminação de resultados. A ação 4 compreende 
o desenvolvimento de atividades relacionadas com a preser-
vação da memória do evento, avaliação do impacto e dos seus 
resultados e as respetivas iniciativas de divulgação. O procedi-
mento – “Avaliação do Impacto Económico e Social do Mundial 
de Futebol de Praia”, insere-se de acordo com o contrato de 
financiamento na ação 4 da referida operação, a desenvolver 
ao nível desportivo, na exposição mediática, no turismo e na 
respetiva marca deixada à cidade de Espinho e à Região Norte. 
A execução do trabalho está prevista ser desenvolvido antes, 
durante e após do evento, mas fundamentalmente em simultâ-
neo com o mesmo.”. 

Deliberação Nº 179/2015
Contrato Prestação de Serviços relativos à “Elaboração 
do Projeto de Equipamentos e Arranjos Exteriores da 
Plataforma à Superfície do Rebaixamento da Via-Férrea 
no Atravessamento da Cidade Espinho” - Ratificação do 
Despacho AM n.º 27/2015, datado de 15 de junho de 
2015, do Sr. Presidente da Câmara, relativo à aprovação 

de Minuta de Contrato (retificada e complementada), ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro
Presente a informação nº 5228/2015 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 re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o Des-
pacho AM n.º 27/15 exarado em 15 de junho de 2015, pelo 
Sr. Presidente da Câmara, que aprovou a Minuta, devidamente 
retificada e complementada, do Contrato de Prestação de Ser-
viços relativos à “Elaboração do Projeto de Equipamentos de 
Arranjos Exteriores da Plataforma à Superfície do Rebaixamen-
to da Via-Férrea, no Atravessamento da Cidade de Espinho”, ce-
lebrado entre o MUNICÍPIO DE ESPINHO e a Sociedade - RDLM, 
ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LIMITADA. 

Deliberação Nº 180/2015
Contratos Interadministrativos de Delegação de Compe-
tências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Di-
versas nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
120.º conjugado com artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro
Presente a informação nº 5376/2015 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 abstenção dos 
Vereadores do PS, aprovar as minutas dos Contratos Interad-
ministrativos de Delegação de Competências no âmbito da 
Manutenção de Infraestruturas Diversas nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com artigo 131.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da autori-
zação facultada pela Assembleia Municipal de Espinho em 22 
de dezembro de 2014, aquando da aprovação dos Documentos 
Previsionais para 2015, nos termos da alínea k) do n.º1 do arti-
go 25.º da Lei n.º 75/2013 da mesma Lei. 

Deliberação Nº 181/2015
Atribuição de Subsídio à ADCE – Associação de Desenvol-
vimento do Concelho de Espinho, no âmbito da implemen-
tação de ações de animação sociocultural e educativa no 
ano letivo 2014/2015
Presente a informação nº 5363/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a 
favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereadores do PS 
e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, apro-
var a atribuição de um subsídio à ADCE – Associação de De-
senvolvimento do Concelho de Espinho, no valor de €50.000 



17

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 de Setembro de 2015

(cinquenta mil euros), para compensar a mesma pelas ações 
de animação sociocultural e educativa realizadas no ano leti-
vo 2014/2015. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Espinho votaram contra a atribuição do 
subsídio à ADCE para implementação de ações de animação 
sociocultural e educativa, uma vez que não é no final do ano 
letivo que a Câmara Municipal de Espinho (CME) se deve lem-
brar de atribuir um subsídio deste género, sem qualquer tipo 
de protocolo a sustentar a atribuição do mesmo, de uma forma 
isolada e inconsequente. Este tipo de ações são realizadas há 
diversos anos a esta parte e nunca foi alvo de um subsídio tar-
dio, não planeado e não orçamentado”. 

Deliberação Nº 182/2015
Atribuição de subsídio à ADCE - Associação de Desenvolvi-
mento do Concelho de Espinho pelo recheio do restauran-
te/snack-bar do Parque de Campismo Municipal
Presente a informação nº 5359/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, 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 arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 
3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos Vereado-
res do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câma-
ra, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 60.000,00€ 
(sessenta mil euros) à ADCE - Associação de Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho para compensar o investimento em 
equipamento e mobiliário efetuado para valorização e inova-
ção do restaurante/snack-bar do Parque de Campismo Munici-
pal. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 
de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Mu-
nicipal de Espinho votaram contra a atribuição do subsídio à 
ADCE pelo recheio do restaurante / snack-bar do restaurante 
do Parque de Campismo Municipal, uma vez que nos parece 
pouco transparente e ético não terem sido revelados os docu-
mentos que possam suportar os eventuais investimentos no 
atual recheio do restaurante do parque de campismo municipal 
e que até há pouco tempo era explorado pela ADCE. Esta en-
tidade não se deveria ter única e simplesmente circunscrito a 
enviar um ofício a pedir a devolução do valor investido, mas 
provar que este foi realmente efetuado através de documentos 
que o validem efetivamente”. 

Deliberação Nº 183/2015
Pedido de revisão do preço mensal devido pela explora-
ção económica de um módulo de cafetaria instalado na 
praceta Carlos de Moraes - Rua 34, em Anta
Presente a informação nº 5378/2015 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 re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a redução em 100,00€ 
(cem euros) ao valor base do preço mensal devido pela Explo-

ração Económica de um Módulo de Cafetaria, propriedade do 
Município de Espinho, sita na Praceta Carlos de Moraes – Rua 
34 – Anta, nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outu-
bro do presente ano de 2015.  

Deliberação Nº 184/2015
Liberação Parcial de Caução – Empreitada Construção do 
Centro Escolar de Paramos
Presente a informação nº 5296/2015 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 o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
liberação de 30% (78.387,86€) dos valores retidos, associados 
à “Empreitada Construção do Centro Escolar de Paramos”, adju-
dicada à empresa “Ferreira – Construção, S.A.”.  

Deliberação Nº 185/2015
Festa em honra de N. Sra. do Mar
Presente a informação nº 5277/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, autorizar a realização da festa em honra 
de N. Sra. do Mar, na freguesia de Silvalde, entre 30 de julho e 
3 de agosto de 2015.  

Deliberação Nº 186/2015
Festa em honra de S. Pedro 2015
Presente a informação nº 5326/2015 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 refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 
da Câmara que autorizou os pedidos da Comissão de Festas a 
S. Pedro 2015 para ocupação do espaço público, durante a rea-
lização dos festejos, no Largo da Capela de S. Pedro, nas Ruas 
41, 39, 37 e 35, no parque de estacionamento das Ruas 2 e 35, 
na Rua 2, na Av. 8 (da rua 33 para sul) incluindo o espaço da 
Alameda e na Praça do Mar, bem como a realização da Rusga a 
S. Pedro no dia 26 de junho, a partir das 21.00 horas, de acordo 
com o percurso indicado pela Comissão de Festas. 

Deliberação Nº 187/2015
Festas em honra de S. Pedro 2015
Presente a informação nº 5328/2015 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 refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido da Comissão de Festas a S. 
Pedro 2015 para utilizar o edifício da antiga Lota, junto à Ca-
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pela de S. Pedro, entre os dias 25 de junho e 6 de julho 2015 
para guarda dos diversos utensílios e material de apoio a usar 
durante o período das festas. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 22 de junho de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de 
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): 
Seiscentos e cinquenta e seis mil novecentos e setenta euros e 
sessenta e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão duzentos e noventa e oito mil trezentos e oito euros e 
vinte e oito cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezen-
tos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi 
ainda informada que, até ao dia 22 de junho do corrente ano 
foram cabimentadas despesas no valor de trinta e três milhões 
quinhentos e sessenta e seis mil quinhentos e trinta e um eu-
ros e vinte cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até 
ao mesmo dia no valor de treze milhões oitocentos e oitenta 
e três mil quinhentos e sessenta e cinco euros e doze cênti-
mos.  

S.C. Silvalde – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail do S.C. Silvalde a 
agradecer as instalações desportivas bem como o transporte 
disponibilizado para os jogos. 
Cerciespinho - voto de Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do voto de agradecimento com 
que a Assembleia Geral da Cerciespinho, por proposta da Dire-
ção, distinguiu a Câmara Municipal de Espinho, no âmbito da 
Campanha Pirilampo Mágico. 
Santa Casa da Misericórdia de Espinho – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Espinho a agradecer o autocarro cedido para o 
transporte de 25 Residentes do Lar de Terceira Idade ao Coli-
seu do Porto no dia 18 de junho 2015. 
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

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

O Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 14/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TREZE DE JULHO DE DOIS MIL E 
QUINZE .

Aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e quinze, nesta 
cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reu-
niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência 
do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, 
com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de 
Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Leonor 
Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca José Barbosa Mota e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado por 
motivo justificado o Senhor Vereador Carlos Augusto Ferreira 
de Melo Sárria. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente de-
clarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Téc-
nica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turis-
mo. 

Deliberação Nº 188/2015
Aprovação da Ata nº 13/2015 de 29 de junho
Em virtude da ata n.º 13/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 29 de junho, 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, 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. 

Deliberação Nº 189/2015
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Seguros
Presente a informação nº 5919/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para 
a “Aquisição de Seguros”, por concurso público, pelo valor base 
de 328.000,00€ (trezentos e vinte e oito mil euros) isento de 
Iva, e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B 
/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 190/2015
Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços 
de “Espetáculo Banda do Mar para o Festival Oito 20e4” 
Presente a informação nº 5904/2015 dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, 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 deliberou, 
por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a 
aquisição de serviços para o “Espetáculo Banda do Mar para 
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o Festival Oito 20e4”, por ajuste direto à empresa ARRUADA, 
UNIPESSOAL LDA, com o NIF 510944817, pelo valor base de 
7.000,00€ (sete mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em 
vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B 
/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 191/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Marlene dos 
Santos Soares
Presente a informação nº 5913/2015 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), emitir 
parecer favorável e autorizar a prorrogação excecional do acor-
do de cedência de interesse público, celebrado em 28 de julho 
de 2014, com o Município de Espinho, a Associação de Desen-
volvimento do Concelho de Espinho e Marlene dos Santos Soa-
res, com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, 
necessário e não ocupado nos Serviços de Planeamento Estra-
tégico, do mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro 
de 2015 nos termos do permitido pela LOE2015. 

Deliberação Nº 192/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Liliana Antu-
nes Correia
Presente a informação nº 5915/2015 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, ao abrigo do disposto nos nºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), emitir 
parecer favorável e autorizar a prorrogação excecional do acor-
do de cedência de interesse público, celebrado em 28 de julho 
de 2014, com o Município de Espinho, a Associação de Desen-
volvimento do Concelho de Espinho e Liliana Antunes Correia, 
com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, ne-
cessário e não ocupado nos Serviços de Planeamento Estraté-
gico, do mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro de 
2015 nos termos do permitido pela LOE2015. 

Deliberação Nº 193/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Filipe Pinhal 
dos Santos
Presente a informação nº 5870/2015 da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), emitir 
parecer favorável e autorizar a prorrogação excecional do acor-
do de cedência de interesse público, celebrado em 24 de julho 
de 2014, com o Município de Espinho, a Associação de Desen-
volvimento do Concelho de Espinho e Filipe Pinhal dos Santos, 
com vista ao preenchimento de posto de trabalho previsto, 
necessário e não ocupado na Divisão de Obras Municipais, do 
mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro de 2015 
nos termos do permitido pela LOE2015. 

Deliberação Nº 194/2015
Retificação da Deliberação n.º 131/2015, de 18/05/2015; 
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público, 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e André Filipe 
da Costa Guimarães
Presente a informação nº 5855/2015 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, retificar a sua Deliberação n.º 131/2015, de 
18/05/2015, relativa à prorrogação do acordo de cedência pú-
blica com a Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho relativo ao trabalhador André Filipe da Costa Guima-
rães, para suprimento da incorreção na respetiva redação nos 
seguintes termos: Onde se lê “aprovar a prorrogação do acordo 
de cedência de interesse público”, deve passar a constar “ao 
abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), emitir parecer favorá-
vel e autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência 
de interesse público”. Onde se lê “pelo período de um ano, com 
início a 21 de maio de 2015.” deve passar a ler-se “até 31 de 
dezembro de 2015 nos termos do permitido pela LOE2015.”. 
Ficando assim com o seguinte teor retificado: “A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, ao abrigo do dis-
posto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro (LOE2015), emitir parecer favorável e autori-
zar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interes-
se público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Município 
de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho e André Filipe da Costa Guimarães, com vista ao preen-
chimento de posto de trabalho previsto, necessário e não ocu-
pado na Divisão de Gestão de Recursos Humanos, do mapa de 
pessoal do Município, até 31 de dezembro de 2015 nos termos 
do permitido pela LOE2015.” 

Deliberação Nº 195/2015
Retificação da Deliberação n.º 132/2015, de 18/05/2015; 
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público, 
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celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Diana Thais 
de Oliveira Espírito Santo
Presente a informação nº 5865/2015 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, retificar a sua Deliberação n.º 132/2015, de 
18/05/2015, relativa à prorrogação do acordo de cedência pú-
blica com a Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho relativo ao trabalhador Diana Thais de Oliveira Espírito 
Santo, para suprimento da incorreção na respetiva redação nos 
seguintes termos: Onde se lê “aprovar a prorrogação do acordo 
de cedência de interesse público”, deve passar a constar “ao 
abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), emitir parecer favorá-
vel e autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência 
de interesse público”. Onde se lê “pelo período de um ano, com 
início a 21 de maio de 2015.” deve passar a ler-se “até 31 de 
dezembro de 2015 nos termos do permitido pela LOE2015.”. 
Ficando assim com o seguinte teor retificado: “A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, ao abrigo do dis-
posto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro (LOE2015), emitir parecer favorável e autori-
zar a prorrogação excecional do acordo de cedência de interes-
se público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Município 
de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho e Diana Thais de Oliveira Espírito Santo, com vista ao 
preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não 
ocupado na Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-
rismo, do mapa de pessoal do Município, até 31 de dezembro 
de 2015 nos termos do permitido pela LOE2015.” 

Deliberação Nº 196/2015
Retificação da Deliberação n.º 133/2015, de 18/05/2015; 
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público, 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Tiago Manuel 
do Couto Pereira
Presente a informação nº 5869/2015 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, retificar a sua Deliberação n.º 133/2015, de 
18/05/2015, relativa à prorrogação do acordo de cedência pú-
blica com a Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho relativo ao trabalhador Tiago Manuel do Couto Pereira, 
para suprimento da incorreção na respetiva redação nos se-
guintes termos: Onde se lê “aprovar a prorrogação do acordo 
de cedência de interesse público”, deve passar a constar “ao 
abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), emitir parecer fa-
vorável e autorizar a prorrogação excecional do acordo de ce-

dência de interesse público”. Onde se lê “pelo período de um 
ano, com início a 21 de maio de 2015.” deve passar a ler-se 
“até 31 de dezembro de 2015 nos termos do permitido pela 
LOE2015.”. Ficando assim com o seguinte teor retificado: “A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ao 
abrigo do disposto nos n.ºs 1, 3 e 4 do artigo 51.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), emitir parecer favorá-
vel e autorizar a prorrogação excecional do acordo de cedência 
de interesse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com 
o Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho e Tiago Manuel do Couto Pereira, com vis-
ta ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário 
e não ocupado na Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 
e Turismo, do mapa de pessoal do Município, até 31 de dezem-
bro de 2015 nos termos do permitido pela LOE2015.” 

Deliberação Nº 197/2015
Proposta de abertura de procedimento concursal para 
provimento de Cargos de Direção Intermédia de 2.º e 3.º 
grau
Presente a informação nº 5873/2015 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). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimida-
de, aprovar a abertura dos procedimentos concursais para pro-
vimento de cargos de direção intermédia de 2.º grau (Chefe da 
Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, Chefe 
da Divisão de Obras Municipais, e Chefe da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente) e de 3.º grau (Chefe da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamentos), nos termos dos artigos 20.º e 
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro (sucessivamente alte-
rada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, e Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro e pela Lei n.º 68/2013, de 29 de 
agosto; e adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro) – nos termos da proposta da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos acima referida, fixando-se como 
métodos de avaliação a avaliação curricular e a entrevista 
pública, solicitando-se complementarmente a apresentação 
pelos candidatos da definição de objetivos para as unidades 
orgânicas a que concorrem. Mais deliberou a Câmara Munici-
pal, também por unanimidade, nos termos e para os efeitos do 
artigo 13.º/1 da Lei n.º 49/2012, propor à Assembleia Munici-
pal de Espinho que delibere designar o júri de recrutamento 
transversal a todos estes procedimentos concursais de cargos 
dirigentes, com a seguinte constituição: Presidente do Júri: Dr. 
Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho; Vogais efetivos: Dr.ª Maria de Fátima Pinto da Costa, 
Chefe de Divisão de Gestão de Pessoal da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Gaia, e Dr. Pedro Miguel Martins da Silva Almeida, 
Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Espinho; Vogais suplentes: Dra. Susana Manuel 
Loureiro Teixeira, Chefe da Divisão de Educação e Juventude da 
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Câmara Municipal de Espinho (1.º suplente) e Dr. Jorge António 
Figueiredo Crespo, Chefe da Divisão de Desporto da Câmara 
Municipal de Espinho (2.º suplente). 

Deliberação Nº 198/2015
Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administra-
ção Local - Rosalina Maria Melo Vinheiras Coutinho
Presente a informação nº 5912/2015 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 des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 10.º da 
Portaria n.º 209/2014, de 13 de outubro, aprovar e autorizar a 
celebração de acordo de cessação do contrato de trabalho com 
a trabalhadora em funções públicas por tempo indeterminado, 
Rosalina Maria Melo Vinheiras Coutinho, na carreira e categoria 
de Assistente Técnica, tendo em vista a extinção do respetivo 
posto de trabalho. 

Deliberação Nº 199/2015
Hasta Pública para atribuição da concessão de 8 lojas co-
merciais, 11 espaços comerciais, 9 espaços de venda e 13 
bancas existentes no piso inferior do Mercado Municipal 
de Espinho
Presente a informação nº 5863/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, realizar um procedimento de Hasta Pública para atri-
buição a título precário, da concessão de 8 lojas comerciais, 11 
espaços comerciais, 9 espaços de venda e 13 bancas existen-
tes no piso inferior do Mercado Municipal de Espinho. Mais de-
liberou a Câmara, também por unanimidade, aprovar as peças 
do procedimento em causa (Programa e Condições) e marcar o 
ato público da Hasta para o dia 27/07/2015, pelas 15.00 ho-
ras, designando para o efeito a respetiva Comissão constituída 
pelos Srs. Vereadores Vicente Pinto, Quirino de Jesus e Luis 
Neto. 

Deliberação Nº 200/2015
Alteração à tabela de preços 2015
Presente a informação nº 5860/2015 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 o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, aprovar a tabela de preços, a qual entrará 
em vigor no dia imediatamente a seguir a sua aprovação, de 
acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, 
de 12 de setembro. 

Deliberação Nº 201/2015

Atribuição de subsídio às Festas de S. Vicente da Idanha 
2015
Presente a informação nº 5874/2015 dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar atribuição de 500,00€ (quinhentos 
euros) à Fabrica da Igreja de Anta, entidade responsável para 
organização das Festas de S. Vicente da Idanha. 

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação nº 5625/2015 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de maio e junho de 
2015 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas libe-
ralidades. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 6 de julho de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): ses-
senta e nove mil cento e quarenta e nove euros e trinta e nove 
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezen-
tos e seis mil novecentos e noventa e cinco euros e oitenta 
e nove cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e 
treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda 
informada que, até ao dia 6 de julho do corrente ano, foram 
cabimentadas despesas no valor de trinta e três milhões oito-
centos e sessenta e oito mil duzentos e setenta e sete euros 
e sessenta cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 
mesmo dia no valor de quinze milhões trezentos e trinta e seis 
mil novecentos e cinquenta e oito euros e quarenta e três cên-
timos.  

Apoio da Solverde ao Município no âmbito da realização 
do FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP 2015 – Comodato lo-
jas Centro Comercial Solverde II
A Câmara Municipal tomou conhecimento de que, em 24 de 
junho de 2015, entre a “Solverde – Sociedade de investimen-
tos Turísticos da Costa Verde, SA” e o Município de Espinho, 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara, foi celebrado 
contrato de comodato, por via do qual a Solverde cede gratui-
tamente (pelo período compreendido entre 25 de junho e 31 
de julho de 2015) ao Município, através da Câmara Municipal 
de Espinho, o uso de oito frações do Centro Comercial Solverde 
II (lojas nºs 6, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F e 16H), sito na 
Avenida e Rua 21 em Espinho, para apoio ao evento desportivo 
BEACH SOCCER WORLD CUP (FIFA 2015), ficando a encargo do 
município as despesas de água e luz. 
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

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

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 15/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E SETE DE JULHO DE DOIS 
MIL E QUINZE .

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano dois mil e quin-
ze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob 
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo 
faltado, por motivos profissionais, o Senhor Vereador Luís Mi-
guel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Chefe de Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turis-
mo. 

Deliberação n.º 202/2015
Aprovação da ata n.º 14/2015 de 13 de julho
Em virtude da ata n.º 14/2015, da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 13 de julho, 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, 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. 

Deliberação n.º 203/2015
Voto de Louvor e Saudação à Seleção Nacional de Futebol 

de Praia e à Federação Portuguesa de Futebol
Presente a informação n.º 6275/2015 do Gabinete de Apoio 
à Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar um Voto de Louvor e Saudação à Seleção 
Nacional de Futebol de Praia e à Federação Portuguesa de Fu-
tebol pelo título de campeã do mundo. 

Deliberação n.º 204/2015
Pedido de Parecer Prévio – Pavimento do Pavilhão da Es-
cola EB 2, 3 Sá Couto
Presente a informação n.º 6247/2015, da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata e os 
documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câ-
mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-
var o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços 
para “Reparação do pavimento do pavilhão da Escola EB 2, 3 
Sá Couto”, por ajuste direto à empresa Pavimentos Deolinda, 
Unipessoal, Lda., com o NIF 509 556 370, pelo valor base de 
10.499,96€ (dez mil, quatrocentos e noventa e nove euros 
e noventa e seis cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em 
vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B 
/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação n.º 205/2015
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de serviços dos 
artistas “Deixem o Pimba em Paz” para os Concertos da 
Alameda 2015
Presente a informação n.º 6284/2015, dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
de serviços para o espetáculo “Deixem o Pimba em Paz”, por 
ajuste direto à empresa Somos Força de Produção, Lda com o 
NIF 513329455, pelo valor base de 8.000€ (oito mil euros) 
acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do pre-
visto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezem-
bro. 

Deliberação n.º 206/2015
Pedido de Parecer Prévio para aquisição do artista “Antó-
nio Zambujo” para os Concertos da Alameda 2015
Presente a informação n.º 6286/2015, dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
de serviços para o espetáculo “António Zambujo”, por Ajuste 
direto à empresa Sons em Trânsito – Espetáculos Culturais, 
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Unipessoal, Lda., com o NIF 506734579, pelo valor base de 
9.000€ (nove mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor 
e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro. 

Deliberação n.º 207/2015
Pedido de Parecer Prévio para aquisição de Serviços da 
Artista “Carminho” para os Concertos da Alameda 2015 
Presente a informação n.º 6294/2015, dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
de serviços para o espetáculo “Carminho”, por ajuste direto à 
empresa Ruela Music Management, Unipessoal, Lda., com o NIF 
510345956, pelo valor base de 10.000€ (dez mil euros) acres-
cidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto no 
artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação n.º 208/2015
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços do 
Artista “Diabo na Cruz” para os Concertos da Alameda 
2015
Presente a informação n.º 6306/2015, dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata e os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisi-
ção de serviços para o espetáculo “Diabo na Cruz”, por ajuste 
direto à empresa Idade das Ideias – P.A.E.E., Lda., com o NIF 
513445137, pelo valor base de 5.800€ (cinco mil e oitocentos 
euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do 
previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezem-
bro. 

Deliberação n.º 209/2015
Suspensão Parcial do PGU/ Prorrogação das Medidas Pre-
ventivas
Presente a informação n.º 6303/2015, dos Serviços de Planea-
mento Estratégico, 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 deliberou, por maioria 
com os votos contra dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a Pror-
rogação do Prazo do procedimento de Suspensão Parcial do 
Plano Geral de Urbanização e das Medidas Preventivas produza 
efeitos, não desde o momento da sua publicação, mas a partir 
do final do prazo inicialmente estabelecido. Os Vereadores do 
PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereado-
res do Partido Socialista votaram contra, tal como o fizeram na 
Reunião Ordinária do passado dia 01 de Junho de 2015, por 
consideram que mais uma prorrogação da suspensão do Plano 
Geral de Urbanização de Espinho, por 12 meses, a somar aos 

24 meses inicialmente previstos, não tem qualquer fundamen-
to, nem virtude, que não seja a de caucionar o planeamento 
do território de uma forma casuística e conforme os interesses 
dominantes”. 

Deliberação n.º 210/2015
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e “FEST - Associação Cultural” para 
utilização de uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Espi-
nho para preparação da edição de 2016 do “FEST – Festi-
val Novos Cineastas / Novo Cinema”
 Presente a informação n.º 6027/2015, dos Serviços de Cul-
tura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata 
e os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e celebrar – ao abrigo do disposto 
na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro - com a coletividade “FEST - Associação Cultural” 
o referido «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal 
de Espinho e “FEST - Associação Cultural” para utilização de 
uma loja no Fórum de Arte e Cultura de Espinho para prepara-
ção da edição de 2016 do “FEST – Festival Novos Cineastas / 
Novo Cinema”», de acordo com os considerandos e termos nele 
fixados (e respetivas planta anexa). 

Deliberação n.º 211/2015
Atribuição de subsídio às Festas em Honra da N. Sra. da 
Ajuda
Presente a informação n.º 6271/2015, dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a atribuição de 40.000€ à Comissão 
de Festas Santa Maria Maior, entidade responsável pela orga-
nização das Festas em honra da Nossa Senhora da Ajuda, bem 
como autorizar a utilização de dois espaços existentes na Pis-
cina Solário Atlântico, com entrada pela Rua 17, o edifício da 
lota e ainda quatro lojas no piso superior do Mercado Municipal 
visando os preparativos para realização do tapete de flores 
para as referidas Festas e utilização de todo o espaço público 
na Alameda 8. 

Deliberação n.º 212/2015
Atribuição de subsídio às Festas da Sra. do Mar 2015
Presente a informação n.º 6115/2015, dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, 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 delibe-
rou, por unanimidade, aprovar atribuição de 3.500€ (três mil 
e quinhentos euros) à Comissão de Festas da Nossa Senhora 
do Mar, entidade responsável para organização das Festas da 
Nossa Senhora do Mar. 
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Deliberação n.º 213/2015
Atribuição de subsídio às Festas de S. Estevão e Sra. da 
Guia 2015
Presente a informação n.º 6127/2015, dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a atribuição de 500€ (quinhentos 
euros) à Fabrica da Igreja de S. Estevão de Guetim, entidade 
responsável para organização das Festas de S. Estevão e Sra. 
da Guia de Guetim. 

Deliberação n.º 214/2015
Aprovação da Conta Final – Construção de Espaços de La-
zer Frente de Mar - Fase 2
Presente a informação n.º 6199/2015, da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a conta final, referente à empreitada “Construção de 
Espaços de Lazer Frente de Mar – Fase 2”, adjudicada à empre-
sa “ Majober – Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, 
Lda.” 

Deliberação n.º 215/2015
Aprovação da conta final – “Demolição e Reconstrução de 
Caixa de Saneamento na Rua do Golfe”
Presente a informação n.º 6280/2015, da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a conta final, referente à empreitada “Demo-
lição e Reconstrução de Caixa de Saneamento na Rua do Golfe” 
adjudicada à empresa “António Salgado Correia – Construção e 
Engenharia, Lda.” 

Deliberação n.º 216/2015
Liberação Parcial de Caução – Programa Espinho Amigo/
Requalificação Urbana - Requalificação de passeios e jar-
dim junto à Rua da Divisão – Anta
Presente a informação n.º 5992/2015, 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 o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
liberação de 15% (442,72 €) dos valores retidos, associados à 
empreitada “Programa Espinho Amigo/Requalificação Urbana 
– Requalificação de passeios e jardim junto à Rua da Divisão 
- Anta” adjudicada à empresa “Majober – Sociedade de Constru-
ção Civil e Obras Públicas, Lda. ”. 

Deliberação n.º 217/2015

Liberação Parcial de Caução - Requalificação da Feira Se-
manal - Pavimento e mobiliário urbano sob a cobertura da 
venda do peixe
Presente a informação n.º 6012/2015, 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 o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
liberação de 15% (904,51 €) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Requalificação da Feira Semanal – Pavimento e 
mobiliário urbano sob a cobertura da venda do peixe” adjudi-
cada à empresa “Majober – Sociedade Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda.”. 

Deliberação n.º 218/2015
Utilização do espaço envolvente ao módulo de cafetaria 
sito no Parque da Cidade para realização de evento
Presente a informação n.º 6313/2015, do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar de acordo com o n.º 3 do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara 
que autorizou a realização de uma aula aberta de kuduro com 
a Blaya (Bukara Som Sistema) no domingo 26 de julho da parte 
da manhã, no espaço envolvente à cafetaria sito no Parque da 
Cidade. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 20 de julho de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): no-
vecentos e quarenta mil setecentos e cinquenta e cinco euros 
e trinta e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão e cinquenta e seis mil trezentos e sessenta e sete euros 
e trinta e nove cêntimos. DOCUMENTOS – Trinta e um mil tre-
zentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi 
ainda informada que, até ao dia 20 de julho do corrente ano fo-
ram cabimentadas despesas no valor de trinta e quatro milhões 
cento e sessenta e um mil novecentos e oitenta e cinco euros 
e dezoito cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 
mesmo dia no valor de quinze milhões seiscentos e noventa 
mil duzentos e trinta e um euros e dezanove cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, agendar a próxima reu-
nião ordinária da Câmara para o dia 17 de agosto de 2015, às 
17.00 horas, sendo a mesma pública e a única a realizar no mês 
de agosto. 



25

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 de Setembro de 2015

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. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo, Maria João Duarte Rodrigues, que a subs-
creveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 
A Chefe de Divisão

ATA N. 16/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE DEZASSETE DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E QUINZE .

Aos dezassete dias do mês de agosto do ano dois mil e quin-
ze, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Mu-
nicipal, reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob 
a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José 
Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores Antó-
nio Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo 
Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo 
faltado a Sra. Vereadora Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da 
Fonseca, por encontrar-se em gozo de férias. Sendo 17.00 ho-
ras, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretaria-
da pela Chefe de Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 
e Turismo. 

Deliberação Nº 219/2015
Voto de Pesar
Presente a informação nº 6763/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar um voto de pesar, em memória do Dr. Ma-
nuel Nascimento Martins, ex-presidente da Câmara Municipal 
de Vila Real. 

Deliberação Nº 220/2015
Pedido de indemnização – rotura na rua 19 – Eldece
Presente a informação nº 6333/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento no valor de 134,50€, referente 

aos prejuízos decorrentes dos danos causados na loja United 
Colors of Benetton na rua 19, n.º 454. 

Deliberação Nº 221/2015
Pedido de isenção de taxas
Presente a informação nº 6624/2015 da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o processo na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a isenção das taxas devidas pela ope-
ração urbanística levada a cabo pelo Sr. Fernando Jorge da Sil-
va Ferreira, correspondente à construção de um anexo e muro 
de vedação, na Rua da Fonte Bela, na União de Freguesias de 
Anta e Guetim, nos termos da alínea d) do nº2 do artigo 32º do 
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por 
Operações Urbanísticas (RMUETOU). 

Deliberação Nº 222/2015
Pedido de isenção de taxas
Presente a informação nº 6626/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar a isenção do pagamento da taxa de vistoria de 
salubridade, requerida pelo Sr. António Leite Ferreira, realizada 
à habitação sita na Rua do Quartel, n.º 541, em Silvalde, face à 
insuficiência económica do seu agregado familiar, nos termos 
da alínea e) do n.º 2 do art.º 32.º do Regulamento Municipal 
de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas 
(RMUETOU). 

Deliberação Nº 223/2015
Ocupação da via pública: Solverde
Presente a informação nº 6632/2015 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 referi-
do (em arquivo). Votação: Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da 
Câmara que autorizou a Solverde – Sociedade de Investimentos 
Turísticos da Costa Verde, S.A., a ocupar a via pública frente 
à porta principal do Casino de Espinho para realização de um 
espetáculo de dança. 

Deliberação Nº 224/2015
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título 
precário da exploração económica do espaço municipal 
destinado a cafetaria sito na Nave Polivalente de Espinho
Presente a informação nº 6481/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
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Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título precá-
rio da exploração económica do espaço municipal destinado a 
cafetaria sito na Nave Polivalente de Espinho. Mais deliberou 
a Câmara, também por unanimidade, designar, desde já, os Srs. 
Vereadores Vicente Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria para 
integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de hasta 
pública, com início às 10.00 horas do dia 08/09/2015. 

Deliberação Nº 225/2015
Procedimento de hasta pública para atribuição a título 
precário da exploração económica de um módulo de cafe-
taria instalado a sul do parque infantil em frente ao Cen-
tro Multimeios de Espinho
Presente a informação nº 6762/2015 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 deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Programa 
e Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, 
da exploração económica de um módulo de cafetaria instala-
do a sul do parque infantil em frente ao Centro Multimeios de 
Espinho. Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade, 
designar, desde já, os Srs. Vereadores Vicente Pinto, Quirino 
de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá 
efetuar o procedimento de hasta pública, com início às 11.00 
horas do dia 08/09/2015. 

Deliberação Nº 226/2015
Procedimento de hasta pública para alienação de duas 
viaturas: Presente a informação nº 6494/2015 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 des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, realizar um procedimento por Hasta Pública para 
a alienação de duas viaturas. Mais deliberou a Câmara também, 
por unanimidade, aprovar as peças do procedimento em cau-
sa (Programa e Condições) e marcar o ato público para o dia 
08/09/2015, pelas 12.00 horas, designando para o efeito os 
Srs. Vereadores Vicente Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria 
para integrarem a respetiva Comissão. 

Deliberação Nº 227/2015
Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de 
“Alteração de minibus de 20 lugares”
Presente a informação nº 6506/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
serviços para “Alteração de minibus de 20 lugares”, por ajuste 
direto à empresa Futurvida, com o NIF 504260510, pelo valor 
base de 9.450,00€ (nove mil quatrocentos e cinquenta euros) 

acrescidos de iva à taxa legal em vigor e nos termos do pre-
visto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezem-
bro. 

Deliberação Nº 228/2015
Pedido de Parecer Prévio para aquisição de serviços para 
“Serviços de responsabilidade técnica pela exploração de 
instalações elétricas”: Presente a informação nº 6622/2015 
da Divisão de Obras Municipais, 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 deliberou, 
por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a 
aquisição de serviços para “Serviços de responsabilidade téc-
nica pela exploração de instalações elétricas”, por ajuste direto 
com convite às empresas Sousa Marques Engenharia Unipes-
soal, Lda. com o NIF 501899782 e Razão Cúbica - Engenharia 
Unipessoal, Lda. com o NIF 513536973, pelo valor base de 
31.453,80 € (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta e três 
euros e oitenta cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em 
vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B 
/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 229/2015
Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços 
“Elaboração do Projeto de Arquitetura e Especialidades 
para a Reabilitação da Rua 19 entre a Rotunda Cidade de 
Espinho e Rua 20”
Presente a informação nº 6801/2015 da Divisão de Obras 
Municipais, 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, com 3 votos a favor 
dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos vereadores do PS e o 
voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara, aprovar 
o parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para 
“Elaboração do Projeto de Arquitetura e Especialidades para a 
reabilitação da Rua 19 entre a Rotunda Cidade de Espinho e a 
Rua 20”, por ajuste direto a CNLL, Lda., com o NIF 502197110, 
pelo valor base de 74.796,00 € (setenta e quatro mil setecen-
tos e noventa e seis euros) acrescidos de Iva à taxa legal em 
vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B 
/2014, de 31 de dezembro. Os Vereadores do PS apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-
cialista votaram contra este ponto por considerarem que: em-
bora necessária esta intervenção não é prioritária no quadro 
das intervenções de reabilitação urbana necessárias à cidade; 
a informação disponibilizada é insuficiente para avaliar o pro-
grama preliminar, que deveria estar previamente definido; uma 
intervenção desta natureza pode, como noutras ocasiões o foi, 
ser planeada pelos competentes serviços técnicos camarários, 
tanto mais que se trata de uma intervenção em espaço e in-
fraestruturas públicas; finalmente, não resulta claro o critério 
da escolha deste projetista nem porque não foram consultados 
outros.” 
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Deliberação Nº 230/2015
Pedido de Parecer Prévio para ajuste direto por critérios 
materiais para “Prestação de serviços de transportes es-
colares para o ano letivo 2015/2016”
Presente a informação nº 6711/2015 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 pedido de parecer prévio favorável para a abertura de 
procedimento de contratação para “Prestação de serviços de 
transportes escolares para o ano letivo 2015/2016”, por ajus-
te direto por critérios materiais, com a empresa UTC – União 
de Transportes dos Carvalhos, pelo valor base de €91.077,83 
(noventa e um mil setenta e sete euros e oitenta e três cên-
timos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e 
para os efeitos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro (LOE 2015 – Lei do Orçamento de Estado 
para 2015). Mais tomou conhecimento a Câmara que o valor 
em causa, repartido por dois anos económicos, consta dos Do-
cumentos Previsionais para 2015. 

Deliberação Nº 231/2015
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de Serviços de 
”Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (Aprendizagem da Língua Inglesa, Atividade no 
Domínio Desportivo e Atividades nos Domínios Artístico 
e Científico) nas Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho de Espinho, para o ano letivo 2015/2016”
Presente a informação nº 6770/2015 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). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pedido de parecer prévio favorável para a 
abertura de procedimento de contratação de serviços para ”De-
senvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(Aprendizagem da Língua Inglesa, Atividade no Domínio Des-
portivo e Atividades nos Domínios Artístico e Científico) nas 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Espinho, 
para o ano letivo 2015/2016”, por concurso público, pelo valor 
de €109.410,00 (cento e nove mil quatrocentos e dez euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, nos termos previstos no 
artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro (Orçamen-
to do Estado para 2015). 

Deliberação Nº 232/2015
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho 
e os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de Al-
meida e Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito do Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do 
ensino básico, para o ano letivo 2015/2016
Presente a informação nº 6764/2015 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 a celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Mu-
nicípio de Espinho e os Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira, no âmbito do pro-
grama de Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo 
do ensino básico, para o ano letivo 2015/2016”. 

Deliberação Nº 233/2015
Programa de Oferta de Manuais Escolares aos Alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo 2015/2016
Presente a informação nº 6765/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o Programa de Oferta de Manuais Escolares a 
todos os alunos que, no ano letivo 2015/2016, frequentem 
os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do ensino básico 
do concelho de Espinho, acrescendo a oferta dos cadernos de 
exercícios (fichas) aos alunos pertencentes aos agregados fa-
miliares integrados no 1.º escalão de rendimento determinado 
para efeitos de atribuição de abono de família e aos alunos com 
necessidades educativas especiais, pelo valor de €57.289,80 
(cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e nove euros e oiten-
ta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

Deliberação Nº 234/2015
Protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Espi-
nho e a Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, Unipes-
soal Lda.” para efeitos de dinamização de atividades de 
verão 2015 e 2016
Presente a informação nº 6552/2015 da Divisão de Desporto, 
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, tendo pre-
sente o considerado na informação acima referida e a proposta 
de minuta de protocolo em causa, com a qual concordou, deli-
berou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra 
dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presi-
dente da Câmara, aprovar a presente minuta e celebrar com 
a Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, Unipessoal, Lda.” o 
«Protocolo de parceria entre a Câmara Municipal de Espinho e a 
Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, Unipessoal Lda.” para 
efeitos de dinamização de atividades de verão 2015 e 2016», 
de acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 235/2015
Procissão em Guetim – Corte / Condicionamento de trân-
sito
Presente a informação nº 6588/2015 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 refe-
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rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido da Comissão de Festas de 
Santo Estevão e N.ª S.ª da Guia de Guetim para o corte/condi-
cionamento ao trânsito em algumas ruas da freguesia de Gue-
tim para realização de uma procissão no dia 2 de agosto de 
2015. 

Deliberação Nº 236/2015
Voto Louvor e Saudação ao Padre Joaquim Martins Alves 
Pereira na comemoração do centésimo aniversário do seu 
nascimento
Presente a informação nº 6752/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata. Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na in-
formação acima referida e a proposta do Presidente da Câmara 
nesse sentido, com a qual concordou, deliberou, por unanimi-
dade, aprovar um Voto de Louvor e Saudação ao Padre Joaquim 
Martins Alves Pereira na comemoração do centésimo aniversá-
rio do seu nascimento. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 10 agosto de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): du-
zentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinco euros e setenta 
e sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
cento e setenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco euros 
e sessenta e um cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil tre-
zentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 10 de agosto do corrente 
ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco 
milhões cento e oitenta e oito mil setecentos e noventa euros 
e vinte e quatro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de dezassete milhões quatrocentos 
e doze mil quinhentos e noventa e nove euros e sessenta e um 
cêntimos. 

Wings For Life World Run 2015 – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Fundação Wings 
For Life World Run a agradecer toda a colaboração e apoio pres-
tado pela Câmara na realização da Prova de Atletismo World 
Run 2015, que ocorreu no dia 3 de maio p.p. 

AGN - Associação de Ginástica do Norte – Agradecimento 
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Associação de Gi-
nástica do Norte a agradecer toda a colaboração e apoio pres-
tadas na época de 2014/2015 àquela Associação. 

Campeonato do Mundo de Futebol de Praia 2015 - Votos 
de Louvor da Assembleia Municipal de Lisboa e da Assem-
bleia da República
A Câmara tomou conhecimento dos Votos de Louvor da As-

sembleia Municipal de Lisboa e da Assembleia da Repúbli-
ca. 

Criação do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Autoridade Nacio-
nal de Proteção Civil a informar da aprovação, em reunião do 
Conselho Nacional de Bombeiros, da proposta de criação do 
Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Espinho. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, agendar a próxima reu-
nião ordinária da Câmara para o dia 7 de setembro de 2015, às 
17.00 horas. 

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. 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo, Maria João Duarte Rodrigues, que a subs-

creveu. 

O Presidente da Câmara Municipal 

A Chefe de Divisão
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE AGOSTO DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Agosto de 2015 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.

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.661.602 14.997.193 60,81%
Receitas de Capital 13.210.972 5.245.338 39,70%
Outras Receitas 100 5.508 5508,00%

Total da Receita 37.872.675 20.248.040 53,46%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23.308.272 13.191.096 56,59%
Despesas de Capital 14.564.402 6.196.666 42,55%

Total da Despesa 37.872.675 19.387.761 51,19%



30

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4 de Setembro de 2015

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 9.797.341 9.604.328 9.483.000 9.429.928

Impostos Directos 4.339.828 4.339.828 4.231.138 4.231.138
Impostos Indirectos 967.898 966.525 1.005.470 1.006.733
Taxas, Multas e Outras Penalidades 1.105.242 1.103.343 1.016.343 1.014.325
Rendimentos de Propriedade 322.352 322.352 331.609 331.609
Venda de Bens e Serviços Correntes 2.972.307 2.825.616 2.815.303 2.810.503
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 89.714 46.664 76.851 30.111
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 6.286 5.508

Alheia 11.449.562 11.283.188 11.016.008 10.818.112
Passivos Financeiros 950.000 950.000 1.500.000 1.500.000
Fundos Municipais 3.501.426 3.501.426 3.762.831 3.762.831
Outras Transferências 6.998.136 6.831.762 5.753.176 5.555.281

Total da Receita 21.246.903 20.887.517 20.499.007 20.248.040

RECEITA Ago-14 Ago-15

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 10.809.155 12.207.458 11.190.093 12.702.245

Pessoal 6.220.820 6.307.149 6.210.315 6.303.440
Aquisição de Bens e Serviços 4.375.983 5.577.453 4.777.278 6.160.580
Outras Despesas Correntes 212.352 322.856 202.501 238.224

Serviço da Dívida 1.045.282 1.031.060 930.804 930.804
Juros e Outros Encargos 210.420 210.019 160.133 160.133
Passivos Financeiros 834.863 821.042 770.671 770.671

Investimento Global 5.096.969 6.723.255 4.590.054 5.372.341
Aquisição de Bens de Capital 4.483.160 6.002.948 3.264.941 3.926.532
Transferências de Capital 613.809 720.307 1.325.113 1.445.808

Restantes Despesas 828.278 871.227 318.683 328.717
Transferências Correntes 828.278 871.227 318.683 328.717

Total da Despesa 17.779.685 20.833.000 17.029.635 19.334.107

DESPESA Ago-14 Ago-15

Própria
47%Alheia

53%

Receita Cobrada 2015

65%5%

28%

2%

Despesa Paga 2015

Encargos Funcionamento Serviço da Dívida

Investimento Global Restantes Despesas
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DÍVIDA Ago-14 Ago-15
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 31.694.866,65 29.076.472,28

1. Empréstimos 14.992.996,67 13.605.332,04
2. Outros Credores 16.701.869,98 15.471.140,24

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 5.772.664,85 6.019.076,86
1. Empréstimos 950.000,00 1.500.000,00
2. Fornecedores e Credores 3.809.033,02 4.261.074,54

2.1. Fornecedores c/c 2.493.556,50 1.942.927,91
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 77.048,26 143.047,23
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 1.051.337,10 2.027.535,70
2.4. Estado e outros entes públicos 40.261,63 44.930,62
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 146.829,53 102.633,08

3. Operações de tesouraria 1.013.631,83 258.002,32
3.1. Estado e outros entes públicos 120.857,93 109.611,18
3.2. Clientes e utentes com caução 65.877,75 67.877,75
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 736.159,19 0,00
3.4. Outros Credores 90.736,96 80.513,39

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 37.467.531,50 35.095.549,14
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

DENOMINAÇÃO SOCIAL CAPITAL SOCIAL PARTICIPAÇÃO %
GRUPO AUTÁRQUICO 78.686.566,02 €       1.907.821,97 € 2,42%

EMPRESAS PARTICIPADAS 45.686.973,00 €       675.765,47 €    1,48%
ÁGUAS DOURO E PAIVA 20.902.500,00 €       299.350,00 €    1,43%
PORTGÁS 7.909.150,00 €         14.236,47 €      0,18%
PRIMUS 163.098,00 €            499,00 €           0,31%
SIMRIA 16.712.225,00 €       361.680,00 €    2,16%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 31.880.790,65 €       1.219.078,39 € 3,82%
LIPOR 27.174.831,60 €       1.078.840,81 € 3,97%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 4.705.959,05 €         140.237,58 €    2,98%
ANMP n.a. n.a. n.a.
PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 1.118.802,37 €         12.978,11 €      1,16%

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 1.118.802,37 €         12.978,11 €      1,16%
OUTRAS ASSOCIAÇÕES 150.000,00 €            7.200,00 €        4,80%

ENERGAIA 150.000,00 €            7.200,00 €        4,80%

TOTAL 78.836.566,02 €       1.915.021,97 € 2,43%
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Pagamentos em Atraso Ago-14 Ago-15 ∆
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 131.491 0 -100,00%
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 23.596 0 -100,00%
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 0 0 n.a.
Mais de 360 dias 0 0 n.a.

Total Geral 155.087 0 -100,00%

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 5.042.849 3.000.543 59,50%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 4.992.849 2.955.543 59,20%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.992.849 2.955.543 59,20%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 50.000 45.000 90,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 50.000 45.000 90,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 13.045.494 5.998.077 45,98%
EDUCAÇÃO 4.186.904 2.722.149 65,02%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2.826.689 2.148.074 75,99%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.360.215 574.075 42,20%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 107.046 5.477 5,12%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 107.046 5.477 5,12%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 8.389.960 3.112.411 37,10%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2.113.961 127.210 6,02%
SANEAMENTO 2.474.334 1.197.453 48,39%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.720.987 865.509 50,29%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.450.545 789.304 54,41%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 630.134 132.936 21,10%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 361.584 158.040 43,71%
CULTURA 180.673 100.887 55,84%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 180.912 57.153 31,59%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.981.959 2.401.587 48,21%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 441.421 441.421 100,00%
INDÚSTRIA E ENERGIA 3.219.416 1.273.582 39,56%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 445.745 170.878 38,34%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 445.745 170.878 38,34%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 697.732 449.984 64,49%
MERCADOS E FEIRAS 21.500 1.168 5,43%
TURISMO 676.232 448.816 66,37%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 177.646 65.722 37,00%
4 OUTRAS FUNÇÕES 316.827 141.668 44,71%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 267.450 103.666 38,76%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 49.377 38.001 76,96%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 - Agosto

Total Geral 23.387.129 11.541.875 49,35%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ
   31 DE AGOSTO DE 2015
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ATIVIDADES REALIZADAS
- Realização do Festival de Natação na piscina Solário Atlântico, com a participação de todos os alunos da Escola de Natação.
– Organização do Campo de Férias com a participação total  de 48 crianças.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

SERVIÇOS DE BIBLIOTECA
Segundo as diretrizes da IFLA, a Biblioteca Pública desem-
penha um importante papel social na comunidade. Pretende 
ser um espaço público de encontro, considerada, muitas vezes 
como a “sala de estar” da comunidade. Para além do uso da 
Biblioteca para fins de pesquisa, educação ou recriação, põe as 
pessoas em contacto informal, proporcionando-lhes uma expe-
riência social positiva. 

Nesse sentido, e sendo reconhecida como uma Biblioteca As-
sociada da UNESCO (UNAL), esta biblioteca fomenta atividades 
sociais e culturais que apoiam os interesses da comunidade.
Para além da sua equipa multidisciplinar, a participação em 
parcerias com entidades públicas e privadas e o recurso ao vo-
luntariado, permite à Biblioteca satisfazer as necessidades dos 
seus utilizadores ao aumentar o leque de recursos disponíveis.
 
De destacar as diversas sessões do projeto “Quintas Tecnológi-
cas” que promovem ao longo do ano sessões de esclarecimen-
to para auxiliar os utilizadores, de todas as idades, a usar do 
modo mais eficaz possível as novas tecnologias, diminuindo a 
exclusão digital.
 
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas pro-
movidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de junho e 
julho /15. No mês de agosto direcionamos diversas atividades 
culturais para a “Festa do livro”, pelo que não houve eventos 
durante este mês na Biblioteca.
Contudo, reestruturamos o fundo documental da sala infanto-
-juvenil, assim como o da Carrinha Itinerante, com o objetivo de 
facilitar a escolha dos documentos pretendidos pelos nossos 
utilizadores.

BIBLIOITINERANTE
Este serviço faculta diariamente empréstimo de documentos 
(livros, vídeos, revistas, etc.) aos estabelecimentos de ensi-
no públicos e privados do Concelho. Atualmente este serviço 
móvel contempla também os Lares e Centros de Dia. Preten-
de também ser útil para utilizadores com mobilidade reduzida, 
permanente ou temporária, fazendo chegar os documentos 
aos seus domicílios. 

ATIVIDADES PERMANENTES NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

Há Histórias à Quarta (às quartas feiras)
Histórias para crianças e famílias, pelas Professoras voluntá-

rias Cândida Ribeiro e Lígia Patacho.
Público Alvo: Crianças dos 3 aos 12 anos e familiares.
18 participantes - Entrada livre.

Magia das Palavras Lidas e Ilustradas
Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribei-
ro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora voluntária 
Isabel Pelaez.
Inscrições prévias para grupos máximos de 25 crianças, com 
idades compreendidas entre os 3 e os 9 anos.
50 participantes

Onda Poética 
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
50 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Um sábado por mês
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreen-
didas entre os 2 aos 5 anos
4 participantes

Quintas Tecnológicas
Este projeto enquadra-se nas missões-chave estabelecidas 
pelo Manifesto da UNESCO para as bibliotecas públicas, essen-
cialmente nos princípios aí estabelecidos. 
Tendo como objetivos potenciar a igualdade de acesso a todos 
os habitantes do concelho aos serviços virtuais disponibiliza-
dos à população; contribuir para a aprendizagem ao longo da 
vida dos habitantes do concelho; melhorar a qualidade de vida 
dos intervenientes e desenvolver as capacidades em utilizar 
ferramentas de informática, este projeto, que ocorre quinze-
nalmente, destina-se a adultos com mais de 25 anos, com ins-
crição prévia.  
Temas:
Dia 04 de junho – Passagem para PDF de vários documentos 
Dia 18 de junho – Marcação de consulta USF/ Hospitais
24 participantes

ATIVIDADES PONTUAIS NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

Exposição “A Manta dos Afetos”
Esta exposição constituída por 5 mantas, resultou de um traba-
lho conjunto entre as crianças da Escola JI/ EB1 Espinho 2 com 
os seus encarregados de educação.
250 visitantes
 - A acompanhar esta exposição, foi contada a história 
“Uma velha amiga”, pela prof. Cândida Pereira, às crianças da 
pré primária e 1º ano da Escola JI/ EB1 Espinho 2.
 Dia 09 de junho – 100 participantes
 Dia 11 de junho – 125 participantes

Apresentação do livro “GUSTAVE” de Ana Rita Soares
Sinopse da obra:
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«Quando, naquele dia Gustave nasceu, os seus pais, o rei D. 
Carmon e a rainha D. Clara, não imaginavam o que o futuro lhes 
reservava. Não sabiam que o seu pequenino príncipe e suces-
sor ao reino de Manilock teria de trocar a sua vida despreocu-
pada na corte, de luxos e prazeres, por uma missão tão huma-
nitária quanto patriótica.»
Ilustração por Anabela Pedrosa
60 participantes

Exposição do Aniversário da Cooperativa Nascente
100 visitantes

Exposição de trabalhos das disciplinas de pintura, borda-
dos tradicionais e oficina d’artes da USE
Inauguração no dia 17 às 15h00
Encerramento no dia 25 às 17h00
60 visitantes

Lançamento do livro “Caminhando com os anjos” de Maria 
do Rosário Costa
85 participantes

FEST
100 participantes

IV Encontro da Bluegosfera
Organização: Casa do FC Porto de Espinho
50 participantes

Exposição “Africa Minha” de Leonor Sousa
200 visitantes

Conferência “Turismo e Desenvolvimento: desafios 
2020”, promovido pela Câmara Municipal de Espinho
45 participantes

Lançamento do Livro “Amanheci na poesia” de Conceição 
Freitas
50 participantes

Festival oito24 “Conto um conto para ti” no Mercado Mu-
nicipal
No âmbito do Festival oito24, a Biblioteca Municipal esteve 
presente no Mercado Municipal com uma mostra de livros e 
com sessões de “Conto um conto para ti”.
Entrada livre.
68 participantes

Festival oito24 – Oficinas de água
Oficina de Exploração Material e Sensorial, por Graça Ochoa e 
Margarida Chambel
Água e Comunicação foram o mote desta oficina de exploração 
sensorial.

A brincar propuseram observar os grandes ecrãs como espe-
lhos que nos influenciam, como imitamos um cartaz publici-
tário ou seguimos uma moda, cantamos uma canção, damos 
a mão. Assim, seguir algumas instruções “até à ultima gota” 
desta vez para uma experiência sensorial de contacto com a 
água, por dentro e por fora do corpo e do copo e do cano e já 
agora, sem desperdício! É à partida um desafio pensar sobre 
este “bem” que flui sem parar como a vida!
30 Participantes

Festival oito24 - Concerto por Norberto Lobo
200 participantes

Serviço de Património e Museologia

O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimen-
to cultural e preservação da memória coletiva da comunida-
de local através de duas exposições permanentes dedicadas 
a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte 
Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de expo-
sições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao 
grande 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 
dezasseis exposições, que foram fruto de um minucioso traba-
lho de investigação histórica.

Exposições
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Junho a Agosto a exposição referente à “3.ª Bienal Interna-
cional Mulheres d’ Artes”, que ocupa a totalidade das Galerias 
Amadeo de Souza-Cardoso, e no projecto “Vem expor nos átrios 
do FACE”, as exposições de pintura “Mutações Des [cubistas]”, 
de Mutes Pintor e “Identidade em Perspectivas”, de Magali 
Candeias. O ano de 2015 foi um ano de mudança no percurso 
da Bienal Internacional Mulheres d’ Artes, que contou com a 
presença de um júri de selecção e premiação qualificado, que 
efectuou a selecção de obras pertencentes a 116 candidatas 
oriundas de várias partes do mundo, escolhendo 50 obras para 
a exposição. O grande prémio da Bienal de 2015 foi atribuído à 
pintora Susana Chasse.
Visitantes: 594

Onda Poética dedica à 3.ª Bienal Internacional Mulheres 
d´Artes
Onda Poética especial dedicada à 3.ª Bienal Internacional Mu-
lheres d’ Artes e ao tema “Mulher Liberdade”. Um quinteto da 
Banda de Música da Cidade de Espinho abrilhantou o evento 
com a execução de peças musicais de excelente qualidade. Um 
agradecimento especial ao Prof. Anthero Monteiro e à Banda 
de Música da Cidade de Espinho.
Participantes: 70
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Seminários, Convénios, Encontros, Jornadas, Reuniões, 
Workshops e Espectáculos no FACE
Participantes: 245

Serviço de Promoção Cultural

Encontro Internacional de Estátuas Vivas
O 19.º Encontro Internacional de Estátuas Vivas, inserido no 
programa do Dia da Cidade, contou com 50 participantes, oriun-
dos de Portugal, Espanha, Rússia, Bélgica, México, Argentina, 
Irlanda, Roménia e Alemanha e com um conjunto de convida-
dos de grande nível oriundos da Holanda, Bélgica e Espanha. O 
evento teve uma assistência aproximada de 10.000 pessoas. 
Votaram para o prémio do público 400 pessoas.

Vir a Banhos
Reconhecendo a importância fundamental, em termos simbóli-
cos e pedagógicos, de relembrar todo um conjunto de práticas 
associadas ao “ir a banhos”, a Câmara Municipal de Espinho or-
ganiza bianualmente, uma recriação de uma praia do início do 
séc. XX.
No ‘Vir a Banhos’ são encenados os diferentes modos de ES-
TAR na praia em que participam dezenas de personagens que, 
a par com os banhistas, vestidos a preceito, frequentavam as 
praias de então: vendedores de água, tremoços, doces, vira-
-ventos; fotógrafos à la minuta; as tão habituais companhias 
de teatro de robertos, e contorcionistas. Recriam-se também 
divertidos jogos com que as pessoas ocupavam o tempo, mui-
tos dos quais chegaram aos nossos dias: cabra-cega, salto ao 
eixo, as tétulas (jogo com pedrinhas), o prego, castelos de areia 
e lançamentos de papagaios de papel. Os fidalgos, nome por 
que eram conhecidos os veraneantes que pertenciam a uma 
burguesia endinheirada, dedicavam-se a actividades mais re-
catadas e por isso no ‘Vir a Banhos’ podemos vê-los sentados 
em amena conversa, a passear, ler ou até a pintar. Mesmo na 
hora do banho, onde se cumprem as prescrições médicas, as 
personagens se distinguem: uns, em grande alarido, levantam 
as saias ou arregaçam as calças, outros, vestidos a preceito, 
entregam-se nas mãos do rigoroso banheiro que lhes dará 
tantos mergulhos quantos os recomendados pelos senhores 
doutores, que bem conheciam os benefícios terapêuticos dos 
banhos de mar.
Esta recriação, que se realizou na Praia das Sereias, contou com 
a participação de mais de uma centena de figurantes de várias 
Associações do Concelho: Associação Espinho Vida, Classe de 
Ginástica Rítmica de Competição da Associação Académica de 
Espinho, Rancho Folclórico Santiago de Silvalde, Rancho Fol-
clórico Nª Srª dos Altos Céus, Rancho Regional RECORDAR é 
Viver, Teatro Popular de Espinho – Cooperativa Nascente.
A edição 2015 do “Vir a Banhos”, teve uma assistência 
aproximada de 3.000 pessoas.

Actividades da Bandeira Azul
À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores o 
Serviço de Promoção Cultural dinamizou durante os meses de 
Julho e Agosto as actividades da Bandeira Azul, nas praias da 
rua 37, Baía, Silvalde e Paramos. Este ano tivemos a visita dos 
alunos da Pré e do 1.º Ciclo de todas as escolas do concelho. 
Destaque para a participação de público sénior e de muitas 
crianças de Centros de Estudos.
Número de crianças e séniores não incluídos no número 
de alunos das escolas do concelho: 250 

Serviço Educativo
Durantes os meses de Junho a Agosto o Serviço Educativo rea-
lizou as actividades do Verão Azul – Férias com a cultura, com a 
participação de 58 crianças. Estas actividades foram realizadas 
no Castro de Ovil e Praia da rua 37.
Participantes: 58

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Para além das atividades regulares em termos de atendimento, 
acompanhamento e encaminhamento de diversas situações, 
nomeadamente no que respeito a pedidos para atribuição de 
habitação social, os serviços passaram a colaborar de forma 
mais regular com a Divisão de Obras Particulares e Licencia-
mentos (DOPL) no que respeita à análise de pedidos de isen-
ção ou redução no pagamento de diversas taxas.

HABITAÇÃO SOCIAL
Volvido um ano sobre a implementação do Modelo de Gestão 
dos Atrasos e Incumprimentos no Pagamento de Rendas de 
Habitação Social dos fogos propriedade do Município de Espi-
nho, os serviços fizeram um balanço positivo da aplicação do 
mesmo, sendo que, mensalmente, todas as situações de in-
cumprimento são avaliadas e intentadas diligências com vista 
à sua resolução, quer com a realização de reuniões e contatos 
regulares com os titulares da ocupação dos fogos de habitação 
social propriedade do Município, quer através do contato com 
os técnicos que acompanham os agregados familiares no âm-
bito de processos de RSI ou Ação Social.

INTERVENÇÃO DE PROXIMIDADE
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A intervenção de proximidade nos territórios de Paramos, 
Anta, Guetim e Silvalde, tem-se revelado como uma mais-valia 
no que respeita à gestão social destes territórios.

HORTAS COMUNITÁRIAS DA QUINTA DE PARAMOS 
Em visita de avaliação realizada pela LIPOR às Hortas Comuni-
tárias da Quinta de Paramos salienta-se que estas obtiveram 
uma avaliação positiva em todos os critérios em análise, tendo 
sido consideradas como hortas “Exemplares”. 
No período em análise foi ainda realizada a 3ª ação de forma-
ção dinamizada pela LIPOR direcionada para os utilizadores 
dos talhões. 

COMISSÃO DE MORADORES DA QUINTA DE PARAMOS
A Comissão de Moradores da Quinta de Paramos integrou nes-
te período novos elementos e realizou algumas reuniões com 
vista a discutir alguns assuntos relativos ao Complexo Habita-
cional.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA
A última sessão do primeiro Programa Psicoeducativo para 
Cuidadores Informais de Pessoas com Demência dinamizado 
no âmbito do Projeto “Cuidar de Quem Cuida” no Município de 
Espinho decorreu no dia 2 de julho, tendo os participantes de-
monstrado interesse em criar um Grupo de Ajuda Mútua (GAM).
A primeira sessão do GAM realizou-se no dia 23 de julho.
 
ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
No âmbito do plano de atividades direcionadas para a popula-
ção sénior do concelho, trinta e quatro seniores participaram 
na viagem organizada pelo INATEL a Vila Ruiva, entre os dias 
14 a 19 de junho.
No dia 21 de junho realizou-se mais uma “Festa de Verão”, na 
Nave Polivalente de Espinho, que contou com cerca de quatro-
centos e cinquenta participantes.
No dia 12 de julho, os serviços acompanharam a viagem de no-
venta seniores do concelho à Festa dos Tabuleiros, em Tomar.
No âmbito da comemoração de mais um “Dia Metropolitano dos 
Avós”, no dia 27 de julho, duzentos e oitenta avós do concelho 
estiveram presentes no Europarque, em Santa Maria da Feira, 
para uma tarde de convívio e muita animação.

PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA O CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 470 utilizações.

FÓRUNS E/OU SEMINÁRIOS
Foi assegurada presença no II Fórum do Empreendedorismo 
Social da AMP, que decorreu nos dias 29 e 30 de junho, no Por-
to.

REUNIÕES INTERINSTITUCIONAIS
Para além da participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção de Espinho, no período em análise foi também 
assegurada a presença na reunião do consórcio do projeto Mul-
tivivências promovido pela Cerciespinho. 

SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
Foi dada continuidade ao processo para implementação do Sis-
tema de Gestão da Qualidade, tendo sido concluída a elabora-
ção dos procedimentos de trabalho, instruções de trabalho e 
impressos que sustentam as diversas atividades dinamizadas 
pelos serviços. 

PROGRAMA REDE SOCIAL
Foi assegurada a presença numa reunião promovida pelo Cen-
tro Distrital de Aveiro, do ISS,IP, direcionada para os Núcleos 
Executivas das Redes Sociais do Distrito de Aveiro, que tinha 
como objetivo prestar informação e esclarecer dúvidas acerca 
da candidatura aos CLDS-3G.

Foi dado apoio à elaboração do Plano de Ação para a Candida-
tura ao CLDS-3G (no âmbito do Portugal 2020), apresentada 
pela ADCE, enquanto entidade coordenadora, tendo como en-
tidades parceiras a Cerciespinho e o Centro Social de Paramos.
Deu-se continuidade à dinamização das reuniões do Núcleo 
Executivo da Rede Social de Espinho.
Foi assegurada a presença na reunião da Plataforma Supracon-
celhia do Grande Porto e na reunião da Plataforma Supraconce-
lhia do Baixo Vouga e de Entre o Vouga e o Douro.
Foram realizadas duas reuniões do Conselho Local de Ação So-
cial (CLAS) de Espinho.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, 
foram realizados 5 jogos oficiais na modalidade de voleibol, 
11jogos de andebol e 4 jogos de futsal
Em julho com a pausa nos campeonatos das diversas modalida-
des não foram realizadas competições oficias. Na nossa cidade, 
e um pouco por todo o mundo, todas as atenções foram volta-
das para a realização do Campeonato do Mundo de Futebol de 
Praia. 
No mês de Agosto a Nave Polivalente de Espinho esteve en-
cerrada ao público realização de trabalhos de reparação da 
cobertura e instalação de novos pisos desportivo, bem como 
para a realização das habituais limpezas de preparação da nova 
época desportiva.
Realizaram-se ainda os seguintes eventos:

FESTA FINAL DE ANO AGRUPAMENTO ESCOLAS MANUEL 
LARANJEIRA
Realizou-se no passado dia 6 de junho de 2015 a Festa Final 
de Ano do Agrupamento de Escolas Manuel Laranjeira. Esta ini-
ciativa contou com as habituais atuações dos alunos que deli-
ciaram centenas de pais e familiares.
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17º TORNEIO IBÉRICO DE TÉNIS DE MESA
Realizou-se no fim-de-semana de 13 e 14 de junho de 2015, 
na nave polivalente da cidade de espinho, o 17º Torneio Ibérico.
Este evento foi organizado pela Associação de Ténis de Mesa 
de Aveiro, com o apoio da câmara municipal de espinho e do 
CATME (Clube de Amigos do Ténis de Mesa de Espinho).
Nesta décima sétima edição do evento reuniu alguns dos me-
lhores atletas jovens de Portugal e Espanha, participaram ain-
da as seleções regionais de aveiro, madeira, porto e vila real, 
estando a representação espanhola a cargo das seleções de 
andaluzia, castilla y león, castila la mancha e galiza.

BAILE DE VERÃO PARA IDOSOS 
No dia 21 de junho de 2015, decorreu na Nave Polivalente de 
Espinho o tradicional Baile de Verão para Idosos. Esta instala-
ção recebeu perto de três centenas de idosos e os presentes 
tiveram animação musical a cargo de Paulo Sérgio.

TORNEIO INTERNACIONAL AMB VOLLEYBALL CUP 2015
Realizou-se no dia 29 de Junho, na nave polivalente de espinho, 
o AMB Volleybal Cup 2015, um evento desportivo e de forma-
ção para os atletas praticantes de voleibol e pertencentes aos 
escalões minis, infantis, iniciados, cadetes, juvenis, juniores, 
que se estendeu até dia 4 de Julho. Esta iniciativa contou com 
a parceria da Camara Municipal de Espinho, Governo de Portu-
gal, Desporto Escolar, Federação Portuguesa de Voleibol, IPDJ, 
entre outras.

ESTÁGIO DA FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DE CASTELA E 
LEÃO - ESPANHA
Entre os dias 5 e 23 de julho de 2015 a Nave Polivalente rece-
beu mais um estágio da Federação de Basquetebol de Castela 
e Leão (Federation de baloncesto de castilha e leon – FBCyL). 
Esta iniciativa promovida pela referida federação espanhola 
contou com mais de 250 atletas divididos por três turnos que 
usufruíram das maravilhosas condições desportivas e turísti-
cas que a Cidade de Espinho oferece aos seus visitantes.

II ESTÁGIO DE VERÃO NOVASEMENTE GRUPO DESPORTIVO 
- BADMINTON
A Secção de Badminton da Novasemente Grupo Desportivo de 
Espinho (NGD), realizou em conjunto com a Câmara Municipal 
de Espinho o 2º Estágio de Verão 2015. O Estágio teve lugar 
no Pavilhão Napoleão Guerra, entre os dias 9 e 16 de Agosto 
e contou com a participação de atletas portugueses e ainda da 
vizinha Espanha. 
Pedro Gomes foi o treinador principal deste estágio que contou 
também com outros treinadores convidados, tendo o apoio do 
VICTOR PORTUGAL.
ATIVIDADE OUTDOOR

CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL DE PRAIA - FIFA      
BEACH SOCCER WORLD CUP 2015
Realizou-se entre os dias 9 e 19 de Julho o Campeonato do 
Mundo de Futebol de Praia 2015, na praia da Baía, em Espi-

nho. Estiveram presentes 16 seleções que disputaram o tro-
féu, incluindo a seleção portuguesa. Este campeonato foi dos 
maiores eventos desportivos realizados em Portugal, foi uma 
organização conjunta da FIFA, da Federação Portuguesa de Fu-
tebol e da Câmara Municipal de Espinho, tendo terminado com 
a vitória da seleção anfitriã.

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

VIAGEM FINALISTAS 1.º CICLO ENSINO BÁSICO – JARDIM 
ZOOLOGICO DE LISBOA | 05 JUNHO
No dia 5 de junho (sexta feira), a Divisão de Educação e Juven-
tude realizou a habitual visita dos alunos finalistas do 4.º ano 
das escolas do concelho ao Jardim Zoológico de Lisboa.
A iniciativa envolveu cerca de 374 crianças e 60 adultos, entre 
os quais professores, assistentes operacionais, colaboradores 
do município, imprensa, Cruz Vermelha, FCAPE, o Presidente da 
Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira e ainda Presi-
dentes de Junta do concelho.
À semelhança dos anos anteriores, a autarquia ofereceu a to-
das as crianças uma t-shirt, um boné e o almoço volante.
O momento alto da visita foi o espetáculo na Baía dos Golfi-
nhos, protagonizado por leões-marinhos e golfinhos. Os alunos 
puderam ainda disfrutar de uma viagem no teleférico onde foi 
possível contemplar toda a área do jardim zoológico.
O município, consciente da importância de fomentar novas ex-
periências às gerações vindouras, proporcionou um dia memo-
rável para todas as crianças presentes.

JOGOS DE PRAIA ESCOLAR | DESPORTO ESCOLAR DE EN-
TRE DOURO E VOUGA
A Coordenação Local de Desporto Escolar de Entre Douro e 
Vouga, à imagem de anos anteriores, organizou, no dia 9 de 
junho, entre as 9:30 e as 12:30, na praia Marbelo – Espinho, 
os Jogos de Praia de Desporto Escolar nos quais participaram 
cerca de 350 alunos.
Tal como nas edições anteriores, a Câmara Municipal de Espi-
nho colaborou nos seguintes aspetos:
 • Autorização para realização dos jogos na praia e 
    espaço circundante;
 • Cedência e limpeza dos WC´s públicos;
 • Ligação dos chuveiros na praia;
 • Limpeza do areal;
 • Limpeza da área circundante;
 • Reforço do número de contentores de lixo na área;
 • Ligação de corrente elétrica.
UNIVERSIDADE JÚNIOR | JUNHO E JULHO
A Universidade do Porto, através do programa Universidade 
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Júnior, abriu mais uma vez as suas portas, no Verão de 2015, 
a estudantes do ensino básico (2.º e 3.º ciclos) e secundário 
(exceto 12.º ano).
Os objetivos principais deste programa são o desenvolvimento 
do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiariza-
ção com o ambiente universitário e a contribuição para a esco-
lha de um percurso vocacional.
A Câmara Municipal de Espinho, consciente de que esta inicia-
tiva é mais um elemento distintivo da atenção que este muni-
cípio atribui às políticas de educação e juventude, associou-se 
ao programa apoiando os participantes residentes e/ou estu-
dantes no concelho de Espinho.
O apoio concedido pelo Município de Espinho concretizou-se 
de duas formas: 
 • Atribuição de bolsas a 24 jovens residentes no 
   concelho e oriundos de famílias economicamente   
   mais desfavorecidas (designados pelas Escolas 
    Secundárias e E.B.2/3);
 • Disponibilização de transporte a cerca de 105 
    alunos residentes e/ou estudantes no concelho, 
    inscritos neste programa.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E COMPO-
NENTE DE APOIO À FAMÍLIA | JULHO
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o 
município de Espinho promoveu, de 6 a 31 de julho, um plano 
de atividades para todas as crianças do pré-escolar e do 1.º 
ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 143 crianças do pré-escolar 
(AAAF) e 123 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao  
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Este plano incluiu idas à praia,  à piscina  e disponibilização de  
transporte a todas as escolas.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal 
objetivo proporcionar às crianças experiências  lúdicas e dife-
renciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curri-
cular letivo e que sejam, essencialmente, fonte de prazer e de 
bem-estar.
Procura-se, igualmente, favorecer uma relação entre a família, 
a escola e a comunidade no sentido de uma valorização e ren-
tabilização do meio.

AAAF/CAF – N.º ALUNOS INSCRITOS - INTERRUPÇÃO LETI-
VA VERÃO - 2014/2015
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Escola Básica de Paramos
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 8
 - N. alunos do 1.º Ciclo: 6
Escola EB1/JI Espinho 2
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 38
 - N. alunos do 1.º Ciclo: 52
Escola EB1/JI Marinha
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 7

 - N. alunos do 1.º Ciclo: 0
Escola EB1/JI Quinta da Seara
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 10
 - N. alunos do 1.º Ciclo: 6

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Escola Básica Anta
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 26
 - N. alunos do 1.º Ciclo: 40
Escola EB1/JI Espinho 3
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 35
 - N. alunos do 1.º Ciclo: 19
JI Guetim
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 19
 - N. alunos do 1.º Ciclo: 0

TOTAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS
 - N. alunos do Ensino Pré-escolar: 143
 - N. alunos do 1.º Ciclo: 123

MUNDIAL DE FUTEBOL DE PRAIA | JULHO
A cidade de Espinho acolheu em julho do presente ano, o “ FIFA 
BEACH SOCCER WORLD CUP”, Mundial de Futebol de Praia, 
evento organizado pela FIFA e pela Federação Portuguesa de 
Futebol.
A Câmara Municipal de Espinho, como parceira desta iniciativa, 
envolveu neste projeto todos os recursos humanos necessá-
rios para atingir o objetivo pretendido.
A Divisão de Educação e Juventude, colaborou através da dis-
ponibilização dos serviços de 50 trabalhadores para valências 
de manutenção e limpeza. 

PROJETO DRIVE - GOLFE | JULHO
A Federação Portuguesa de Golfe, ao longo de 2015 tem feito 
ações de sensibilização pelas principais cidades do país, para 
dar a conhecer a modalidade à população em geral e proporcio-
nar o contacto com o golfe e seus benefícios.
Em Espinho, a esplanada da praia da baía foi o palco escolhido 
para esta iniciativa, no fim-de-semana 25 e 26 de julho.
Esta ação teve o apoio do município através da Divisão de Edu-
cação e Juventude.

FÉRIAS MISSIONÁRIAS | JULHO E AGOSTO
De 25 de julho a 02 de agosto decorreram as Férias Missio-
nárias, promovidas pela Juventude Dehoniana Porto nas paró-
quias de Anta e Guetim.
O local escolhido para esta atividade foi a Escola Básica de 
Anta. A Divisão de Educação e Juventude, disponibilizou quatro 
salas de aulas para dormitório e atividades. Utilizaram, tam-
bém, a cozinha para confecionar as refeições.

SALTA FRONTEIRAS ASSOCIAÇÃO | AGOSTO
De 24 a 31 de agosto e de 2 a 9 de setembro a Pousada de 
Juventude de Espinho recebeu cerca  30 crianças (da zona de 
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Bragança, Guarda e Santarém) provenientes de famílias caren-
ciadas e que se encontram acolhidos em Instituições de Solida-
riedade Social. 
A Salta Fronteiras Associação, uma Organização Não Governa-
mental do Ambiente (ONGA) pertencente ao Distrito do Porto e 
ao Registo Nacional de Associações Juvenis (RNAJ), foi a insti-
tuição selecionada para desenvolver durante este período  uma 
colónias de férias, proporcionando um conjunto de atividades, 
um espaço e um tempo de aprendizagem para as crianças que 
muitas vezes estão “privadas” de oportunidades como esta.
Compreendendo as características do público-alvo, os moni-
tores desta associação pediram a colaboração  da Divisão de 
Educação e Juventude no sentido de poder apoiar na execução 
do plano de atividades.
O  apoio fornecido pelo município incluiu idas à praia (disponi-
bilização de barracas), à piscina (disponibilização de entradas), 
visitas guiadas ao Museu Municipal de Espinho e transportes.

ANO LETIVO 2014/2015
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2014/2015 | dia-
riamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 263
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 740
Alunos inscritos nas AEC: 500
Refeições Servidas: 767
• Alunos com Escalão A – Refeições: 277
• Alunos com Escalão B – Refeições: 122
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 189
Alunos com Transporte Escolar: 123

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 339
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 679
Alunos inscritos nas AEC: 627
Refeições Servidas: 918
• Alunos com Escalão A – Refeições: 282
• Alunos com Escalão B – Refeições: 136
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 283
Alunos com Transporte Escolar: 140

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: 97

Licenciamento Zero

 Estabelecimento: 24

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 3

 Ocupação da via pública: 68

 Alojamento Local: 2

N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 270

Licenciamento Zero

 Licenciamento Publicidade: 13

 Elevadores: 127

 Expediente diverso (Exposições e reclamações): 130

PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 79

 N.o de requerimentos em processos licenciamento:  166

PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 99

N.o DE COMUNICAÇÕES EFECTUADAS (OFÍCIO GSP/GSE/

Email):  377

 N.o em processo licenciamento: 272

 N.o em procedimento genérico: 105

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 22

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 52

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 59

- Colaboração na organização do Mundial de Futebol de Praia

- Participação na elaboração do PEDU
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença na Procissão em Honra a São Pedro, nas Festas de 
S. Pedro. 

- Presença no “All Star Game” AMB Volleyball CUP 2015, na 
Nave Polivalente de Espinho.

- Presença na “Gala de Entrega de Prémios Época 2014/15”, 
do Futebol Popular de Espinho, no Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho – FACE.

- Presente no evento teste “Jogo amigos Vítor Baia/Amigos 
Nuno Gomes” do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, 
na Praia da Baía.
- Presença no FIME - Orquestra Jazz da EPME, no Parque João 
de Deus.

- Presença no “XXV Festa do Folclore Semente” em Guetim.

- Presença no “Campeonato do Mundo de Futebol de Praia”, 
na Praia da Baía.

- Presença na inauguração da exposição de Fotografia “North 
Road Trip”, pela Rua 19.

- Presença na “Cerimónia de tomada de posse dos Órgãos So-
ciais da Associação de Futebol de Aveiro, no Centro dos Con-
gressos de Aveiro.

- Presença no “Sarau de Ginástica da Associação Académica 
de Espinho”, realizado no Pavilhão Jerónimo Reis.

- Presença na Missa Solene e Procissão em Honra ao S. Vicen-
te da Idanha, na Idanha.

- Presença nas “Comemorações do 78º Aniversário da Santa 
Casa da Misericórdia de Espinho”, na Santa Casa da Misericór-
dia de Espinho.

- Presença na Missa Solene no âmbito das Comemorações do 
35º Aniversário do Centro Social de Paramos.
- Presença na final do “Campeonato do Mundo de Futebol de 

PRESENÇAS

- Presença no “ VI Torneio Inter-Freguesias de Futebol Popu-
lar do Concelho, no Campo da Seara.

- Presença no “40º Aniversário do Grupo Desportivo da Ida-
nha”, na Idanha.

- Presença na “Visita do Ministro do Ambiente às Obras Prote-
ção da Costa -Silvalde/Paramo”s.

- Presença no “Jogo do Titulo de Futsal Feminino” no Pavilhão 
Napoleão Guerra, em Cassufas.

- Presença no “Jantar do Centenário do S.C.E”, no Casino Es-
pinho.

- Presença na cerimónia de entrega de prémios do “17º Tor-
neio Ibérico Ténis Mesa”, na Nave Polivalente de Espinho.

- Presença nas “Cerimónias do Dia da Cidade”.

- Presença na “Chegada da Atleta da Volta em Bicicleta – Cer-
ciEspinho”, no Largo da Câmara Municipal.

- Presença na Eucaristia das Festas de S. João Paramos, na 
Capela de S. João, de Paramos.

- Presença no Baile dos Idosos de Verão, realizado na Nave 
Polivalente de Espinho.

- Presença nas Rusgas de S. Pedro, realizadas no Largo da Câ-
mara Municipal e pelas Ruas da Cidade.

- Presença no “Open Day Oporto Golf Club”, no Oporto Golf 
Club.

- Presença no concerto de abertura do “41º Festival Interna-
cional de Música”, na Academia de Música.

- Presença na Missa Solene em Honra a São Pedro, na Capela 

de S. Pedro.

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



Praia”, na Praia da Baía. 

- Presença nas comemorações do “Dia Metropolitano dos 
Avós”, realizado no Europarque.

- Presença no “Desfile do Pescador”, a partir da Câmara Muni-
cipal até à Praça do Mar. 

- Presença na “Festa das Coletividades”, em Paramos. 

- Presença na Eucaristia em Honra da Festa de Santo Estêvão 
e N. Sr. Guia, em Guetim.

- Presença na Procissão N. Sra. do Mar, no Bairro Piscatório.

- Presença no “39º Aniversário dos Leões Bairristas”, na sede 
dos Leões Bairristas.

- Presença no “Festival de Folclore dos Altos Céus”, em Anta.

REPRESENTAÇÕES

- Representação na Inauguração da Feira do Livro, na Alameda 8.

- Representação no Lu(g)ar das Estátuas, na Câmara de Es-
pinho.

- Representação no Espetáculo do “39º Aniversário da Coo-
perativa Nascente”, no Auditório Academia de Música de Es-
pinho. 

- Representação no “XIX Encontro das Estátuas Vivas”, no Lar-
go da Câmara Municipal.

- Representação na apresentação pública “Plano Estratégico 
de Turismo Acessível”, no Porto.

- Representação na “Inauguração das Instalações Caetano Ae-
ronautic, na Salvador Caetano.

- Representação na abertura da “Exposição de trabalhos da 
Universidade Sénior “, na Biblioteca Municipal.

- Representação na “Cerimónia de Abertura do 20º Aniversá-
rio do Andebol de Praia”, na Junta de Freguesia de Espinho.

- Representação no lançamento do livro “Caminhando com 
os anjos” de Maria Rosário Costa, realizado na Biblioteca José 
Marmelo e Silva.

- Representação na inauguração da exposição “Mutações(Des)
Cubistas” de Mutes Pintor, no FACE – Fórum de Arte e Cultura 
de Espinho.

- Representação no jantar do “XXV Festival de Natação do 
S.C.E”, no Luso Venezolano.

- Representação na apresentação das Marchas do S. João Rio 
Largo, no Largo da Câmara Municipal.

- Representação na entrega de prémios-etapa final do circuito  

de  Bodyboard do Norte, na Praia das Sereias.

- Representação no “Torneio Ibérico do 20º Aniversário de An-
debol de Praia, na  Praia do Marbelo.

- Representação na cerimónia de entrega do Prémio “O Pro-
jeto Come Tudo”, na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de 
Almeida.

- Representação na “Sessão de Abertura do FEST“, realizada 
no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no “IX Torneio de Golfe do Regimento de En-

genharia”, no Oporto Golf Club.
- Representação na “Festa Final de Ano do Jardim de Infância 
de Guetim”, na Escola Básica e JI de Guetim.

- Representação na entrega de prémios-etapa final de circuito 

de surf do Norte, na Praia das Sereias.

- Representação no “Jantar de Encerramento do Ano Letivo 
da Universidade Sénior de Espinho”, realizado no Hotel Praia 
Golfe.

- Representação na peça de teatro “Anayde Beiriz”, apresen-
tada no FACE.

- Representação na “Final do VI Torneio Inter-Freguesias de 
Futebol Popular do Concelho de Espinho, no Centro Desporti-
vo das Camadas Jovens do SCE - “O Diploma”.

- Representação na entrega de prémios na final do Prozis Pro 
Espinho - Pro Junior Euroepu de surf, na Praia das Sereias.

- Representação na “Sessão de Encerramento do FEST”, reali-
zada no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na cerimónia de Abertura do “AMB Volleyball 
CUP 2015”, na Nave Polivalente de Espinho.

- Representação no 20º Aniversário da VMER de Gaia, no Par-
que Biológico de Gaia.

- Representação na Inauguração da Exposição de Fotografia 
Artes Performativas “In Motion” - Edgar Tavares, no Centro 
Multimeios de Espinho. 46
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Acção Ordinária
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
O processo aguarda a emissão de sentença, tendo-se 
concluido a audiência de julgamento e sido apresentadas 
alegações escritas.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Acção administrativa especial
Autor: António da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
O processo mantém-se a aguarda decisão.

Procº nº 1370/08.8BEVIS
Acção Administrativa Especial
(para anulação do indeferimento de licenciamento de apoio 
de praia, na praia da Baia, com pedido de condenação em 
acto devido e pedido indemnizatório)
Autores: Pedro Correia & Quarenta, Lda. e Pedro Nuno Zenha 
de Castro Correia
Réus: Município de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel 
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa 
de Sousa
Conclui-se a audiência de julgamento e restante produção de 
prova, dado que foi indeferida a requerida inspeção judicial.
Decorreu o prazo para a apresentação de alegações escritas.
O processo aguarda a prolação de decisão.
 

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 1127/10.6BEAVR
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 

Actos Administrativos;
Autores: Monteadriano – Engenharia e Construção, S.A. e outros;
Réu: Município de Espinho;
Valor da acção: €149.294,56 – em caso de derrota no âmbito 
do presente processo, o Município de Espinho pode perder a 
caução prestada pelos Autores, embora esta ainda não tenha 
sido paga pelo Millennium BCP, não obstante o Município já a 
ter reclamado junto da dita instituição bancária.

Processo n.º 548/11.1BEAVR
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Valor da acção: €30.000,01 – nesta acção o autor pede a 
declaração de ilegalidade do acto administrativo de licencia-
mento de obra e uma indemnização pelos danos patrimoniais 
e não patrimoniais, que alegadamente lhe foram causados, a 
liquidar em execução da sentença. Pelo que não é possível, 
por ora, quantificar qual o montante a pagar numa possível 
condenação do Município.

Processo n.º 755/11.7BEAVR
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa (e outros);
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
Valor da acção: €15.750,00 – nesta acção o autor pede a 
condenação do Município à prática de acto devido, bem como 
pede uma indemnização pelos danos patrimoniais e não pa-
trimoniais, que alegadamente lhe foram causados, a liquidar 
em execução da sentença. Pelo que não é possível, por ora, 
quantificar qual o montante a pagar numa possível condena-
ção do Município. 

Processo nº 624/13.6BEAVR
Ação Administrativa Especial de Pretensão conexa com Actos 
Administrativos;
Autor: Marlatur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho
Nesta ação o autor pede a condenação do Município na 
anulação do despacho, de 3 de Julho de 2013, do Presidente 
da Câmara Municipal de Espinho, que indeferiu o pedido de 
suspensão de eficácia da licença urbanística do projeto de 

PROCESSOS 
JUDICIAIS
INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS 

PENDENTES (DE ACORDO COM O ARTº 53º, Nº 1, 

AL E) DA LEI DAS AUTARQUIAS LOCAIS, 

ACTUALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2015)



construção, pedindo ainda a condenação à prática do acto 
devido. Pelo que não existe qualquer responsabilidade finan-
ceira para o Município.

Processo nº 1228/10.0BEAVR
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autor: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: Administração da Região Hidrográfica do 
Norte I.P.; 
Réu: Município de Espinho,
Nesta ação o autor pede a condenação do Município à decla-
ração de nulidade ou anulação do despacho, de 28 de Julho 
de 2010, do Presidente da Câmara Municipal de Espinho que 
indeferiu o projeto de arquitetura bem como pede a conde-
nação à prática do ato devido. Pelo que não existe qualquer 
responsabilidade financeira para o Município.

Processo nº 602/13.5BEAVR
Ação Administrativa Comum – Forma sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Valor da ação: €5.800,00 – nesta ação o autor pede a con-
denação da ré ao pagamento de uma indemnização a título 
de danos patrimoniais e danos não patrimoniais, bem como 
ao pagamento de juros de mora sobre todas as quantias 
peticionadas pela queda do autor em via pública em conse-
quência de um pedaço de alumínio com 5 cm de altura. Não é 
possível, por ora, quantificar qual o montante a pagar numa 
possível condenação do Município.

Processo nº 1022/14.0BEAVR
Ação Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Valor da ação: €4.278,78 – nesta acção o autor pede a con-
denação do réu no montante peticionado por danos patri-
moniais decorrentes de um acidente de viação por, alegada-
mente, existir um buraco no asfalto da faixa de rodagem. Em 
caso de derrota, o Município poderá ser condenado a pagar, 
no máximo, o valor peticionado.

Processo nº 924/14.8BEAVR
Ação Administrativa Comum;
Autor: SIMRIA – Saneamento Integrado dos Municípios da 
Ria, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Valor da ação: €1.421.485,56 – nesta acção o autor pede a 
condenação do réu no pagamento do valor peticionado por 
incumprimento do acordo celebrado entre as partes. Em caso 
de derrota o Município poderá ser condenado a pagar o valor 
peticionado, acrescido ainda de juros vincendos à taxa legal 
comercial, contados desde 27/06/2014.

Processo nº 1129/14.3BEAVR
Acção Administrativa Especial de pretensão conexa com 
actos administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
Valor da ação: €749,53 – nesta acção o autor pede a con-
denação do réu à prática do acto devido e a consequente 
reconstituição da situação que existia, designadamente, ao 
reembolso das despesas decorrentes de doença profissio-
nal. Em caso de derrota o Município poderá ser condenado a 
pagar, no máximo, o valor peticionado.  

Processo nº 1079/14.3BEPRT
Ação Administrativa Comum;
Autor: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Valor da ação: €34.563,72 – nesta acção o autor pede a 
condenação do réu no pagamento da quantia peticionada 
por alegada dívida decorrente da prestação de serviços nos 
elevadores do réu. Em caso de derrota, o Município poderá ser 
condenado no montante máximo de € 34.563,72.

Processo n.º 302/10.8BEAVR; 
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Actos 
Administrativos; 
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis; 
Réu: Município de Espinho;
Valor da ação: €5.001,00 – Nesta acção a autora pede a conde-
nação do Município à anulação do concurso para a contratação 
de um coordenador técnico para a secção de administração de 
pessoal da divisão de gestão de pessoal. Pelo que não existe 
qualquer responsabilidade financeira para o Município.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: LINK – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E. 
(Massa Insolvente da José Reis, Lda.);
Réu: Município de Espinho;
Valor da acção: €2.284.720,80 – em caso de derrota no âmbito 
do presente processo, o Município de Espinho pode ser conde-
nado a pagar o dito valor do pedido.

TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO NORTE

Processo nº 1926/05.0BEPRT
Recurso Jurisdicional – Acção Administrativa Comum;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Valor da ação: €208.700,00 – nesta acção o autor pede a 
condenação do réu no pagamento do valor peticionado prove-
niente da montagem e construção, desmontagem, demolição 
e manutenção do estaleiro. Em caso de derrota o Município 
poderá ser condenado no montante máximo de €208.700,00 
acrescido de juros vencidos e vincendos.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  E FISCAL DE AVEIRO

Processo nº 320/15.0BEAVR
Autor: Novo Banco, S.A;
Réu: Município de Espinho;
Valor da ação: € 1.327.486,45 – nesta acção o autor pede 
a condenação do réu no pagamento da quantia peticionada 
decorrente da cedência ao autor, por parte da sociedade Pa-
trícios, de créditos sobre o Município de Espinho por serviços 
prestados por aquela sociedade ao réu. Em caso de derrota o 
Município poderá ser condenado a pagar o valor peticionado, 
acrescido de juros vencidos e vincendos até efectivo e integral 
pagamento.

NOTA: Em face de todos os imponderáveis que um processo judicial, 
e as provas no mesmo oferecidas e produzidas em audiência de 
discussão e julgamento, concitam, é-nos, de todo, impossível, nesta 
como noutras circunstâncias, emitir uma expectativa fundamentada 
de derrota (ou de vitória), e anteciparmo-nos à decisão que sobre eles 
um julgador, ainda que mediano/normal, poderá adoptar.
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