
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

SESSÃO N.º 4
SETEMBRO 2017

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE JUNHO A 
31 DE AGOSTO DE 2017

InformaçãoPresidente



ÍNDICE
INTRODUÇÃO

03

Mensagem Presidente 
da Câmara Municipal,
Pinto Moreira

03

07

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Ata N. 12/2017

Ata N. 13/2017

Ata N. 14/2017

Ata N. 15/2017

Ata N. 16/2017

Ata N. 17/2017

07

10

15

17

21

23

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

27

Comparação Previsão/Execução: 
Receita / Despesa

Endividamento Municipal

Entidades Participadas pelo Municipio

Pagamentos em Atraso

Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

Execução das Grandes Opções do Plano

27

28

29

30

30

30

51

Reclamações, Recursos e Processos 
Pendentes

51

47

Participações, Reuniões,  

Representações, Presenças e 

Audiências.

47

31

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Atendimento Municipal - AME

Loja Interativa Turismo - LITE

Piscina Municipal

Balneário Marinho

Piscina Solário Atlântico

Nave Polivalente 

Pavilhão Municipal N.G.

Museu Municipal / FACE

Biblioteca Municipal J.M.S

Cultura

Turismo e Comunicação

Ação Social, Intergeracional e Saúde

Desporto

Educação e Juventude 

Obras Particulares e Licenciamento

31

31

32

32

32

33

33

34

34

35

38

39

41

44

46

PROCESSOS JUDICIAISPRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES



03

INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2017

Caras e caros vogais,

Nesta última sessão do mandato para que fomos eleitos quero 

manifestar a esta Assembleia Municipal a minha gratidão e 

o reconhecimento pelo contributo de todos e de cada um ao 

longo destes anos.

Deixo-vos algumas notas sobre o trabalho que desenvolvemos 

nos últimos meses e que considero relevante para o município.

Face à redução da dívida total do Município de Espinho ao 

longo destes últimos anos em mais de 40 por cento, a autar-

quia passa a cumprir o limite legal da dívida e ficou liberta da 

aplicação do PAEL. Esta boa notícia vai permitir, a partir do 

orçamento de 2018 a redução da carga fiscal para as famílias 

e empresas do concelho, designadamente as taxas de IMI, IRS 

e Derrama aplicadas, bem como baixar as restantes taxas e 

preços cobrados pelos serviços prestados aos munícipes.

A Câmara Municipal deu início a um conjunto de obras de sa-

neamento que estão já concluídas em Paramos e Anta-Guetim. 

No Bairro Piscatório em Silvalde está concluída a 1ª fase de 

reabilitação do espaço público na rua Nossa Senhora do Mar. 

Foi requalificado o arruamento e passeios, substituição da 

iluminação pública existente por luminárias LED, instalação 

de sinalização vertical e horizontal e plantação de árvores em 

caldeira.

A nível de equipamentos desportivos e de lazer, estão em con-

clusão as obras de arrelvamento do campo de jogos de Guetim 

e arranjos exteriores. Concluído está já o arrelvamento e ve-

dação do Parque Américo Magano em Paramos. Esta freguesia 

conta a partir deste verão com dois parques infantis, um no 

complexo habitacional da Quinta e outro no Lugar da Praia.

A nível de equipamentos desportivos, registo para a constru-

ção de bancadas cobertas no campo de Cassufas e no campo 

da Quinta em Paramos. Foram ainda instalados equipamentos 

para desporto ao ar-livre no Parque da Cidade, junto à Nave 

Desportiva.

No Complexo Habitacional da Ponte de Anta, a requalificação 

do campo de jogos ali existente não passa só pelo arrelva-

mento sintético. No âmbito de um Protocolo celebrado com a 

Autarquia, está a ser desenvolvido o Projecto Trinsheira, um 

projeto de inclusão social inovador que envolve as crianças e 

jovens do bairro e cria novas dinâmicas na comunidade, atra-

vés da criatividade e pintura de arte urbana em equipamentos 

locais com as cores do complexo habitacional.

A requalificação dos vários equipamentos desportivos impor-

tam num investimento de 700 mil euros.

O Projeto Cidade Mais Limpa visa a instalação de 30 novos 

contentores para recolha de dejetos caninos em jardins e na 

via pública. A autarquia já instalou numa primeira fase 18 

equipamentos e aguarda o fornecimento dos restantes, fican-

do a encargo dos serviços municipais a sua manutenção, lim-

peza e reposição de sacos.

O Verão de 2017 em Espinho fica marcado pela já tradicional 

enchente de turistas nacionais e estrangeiros que cada vez 

mais procuram as praias de excelência com a marca da “Ban-
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deira Azul” no nosso concelho.

A oferta de eventos e animação em quantidade revelou-se 

também de grande qualidade e do agrado de vários públicos. 

Foi o Festival Internacional de Estátuas Vivas, foi o Festival 

Novos Realizadores | Novo Cinema - FEST e o Festival Inter-

nacional de Música de Espinho - FIME, o Festival de Folclore, 

as provas no âmbito da marca e destino “ Espinho Surf Desti-

nation”, o AMB-Voleibol que movimentou milhares de jovens 

de vários países durante uma semana, foi a prova do Circuito 

Mundial de Voleibol na Praia da Baía, foi o “Pistons and Fins” 

um evento novo que reúne motos, carros, música e street food.

E este mês de Agosto, o Festival OITO24 deixa a marca de 

multidões que encheram a Alameda 8, quase todos os fins de 

semana para assistir aos concertos musicais de inquestioná-

vel qualidade.

Agosto fechou com chave de ouro, com um evento inovador e 

que ficará na memória de todos: o Réveillon de Verão com o 

concerto dos D.A.M.A., fogo-de-artifício à meia-noite do último 

dia do mês e música noite dentro com vários DJ´s nas esplana-

das junto ao mar. 

Um mar de gente este Verão em Espinho que se refletiu na 

completa ocupação das unidades hotelarias, no movimento 

e enchentes dos restaurantes, na circulação de pessoas nas 

principais artérias comerciais, na ocupação do Parque de Cam-

pismo, na frequência da Piscina Solário Atlântico e em todos os 

equipamentos, comércio e serviços da cidade.

Bem haja para todos!

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Castração de animais de rua
Medida ganhou a votação do 1º Orçamento Participativo 
de Espinho 2017

Castração de animais de rua ganha primeiro Orçamento Participativo 
de Espinho 2017

A proposta que visava a castração de animais de rua venceu a primei-
ra edição do Orçamento Participativo de Espinho, sendo que nenhum 
outro projeto reuniu as condições para ser apoiado. Foi a única pro-
posta que reuniu mais de 100 votos, como era requisito expresso no 
regulamento de participação.

Para o modelo de participação cívica - em que são os cidadãos a votar 
nas propostas que querem ver financiadas - estavam reservados 200 
mil euros, a distribuir por diferentes projetos com valores individuais 
até ao limite máximo de 50 mil euros.

Criação de Centro de Inovação e Coworking
Assinado o memorando de entendimento com o Instituto 
de Sistemas e Robótica

A Câmara Municipal de Espinho e o Instituto de Sistemas de Robótica 
assinaram no passado mês de julho um Memorando de Entendimento 
para a instalação e desenvolvimento do Espaço de Investigação, Ino-
vação, Experimentação e Empreendedorismo em Automação Robótica.

Este projeto conta também com o apoio da Associação para o Desen-
volvimento do Concelho de Espinho-ADCE.

“ExperimentAR Espinho” é a marca da iniciativa que faz parte de duas 
candidaturas apresentadas pelo Município de Espinho a fundos comu-
nitários no âmbito do PEDU-Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano.

A criação do Centro de Inovação e Coworking insere-se na componente 
do Plano de Acção Integrado das Comunidades Desfavorecidas. Repre-
senta uma das acções que integram a candidatura que o Município de 
Espinho tem em curso, designada por “Bairro Piscatório da Marinha de 
Silvalde-Requalificação do Espaço Público e Criação de um Centro de 
Inovação e Coworking”.

Visa criar uma plataforma de comunicação  entre a autarquia, o tecido 
empresarial e comercial e os empreendedores e tem como fim último 
promover a empregabilidade e a dinamização do tecido socioeconómi-
co do concelho, especialmente em comunidades mais desfavorecidas 
como é o caso do Bairro Piscatório na Marinha de Silvalde.

A assinatura deste documento contou com a presença de Pinto Morei-
ra, presidente da Câmara Municipal de Espinho e de Fernando Pereira, 
diretor do pólo do Porto do Instituto de Sistemas e Robótica.

Perante estes resultados, a autarquia decidiu aplicar os restantes 150 mil euros noutras ideias que foram apresentadas pelos cidadãos e 
que se enquadram na estratégia de desenvolvimento para o concelho.

No total, foram 39 as candidaturas validadas para o Orçamento Participativo de Espinho, em que puderam votar todos os maiores de 16 
anos comprovadamente residentes ou estudantes no concelho.

O projeto de castração de animais de rua - que abrange também os animais que sejam pertença de famílias com baixos rendimentos 
financeiros - foi apresentado por João António Gama Rocha Castro e reuniu 588 votos, após o que as seguintes propostas com melhor 
classificação se ficaram a larga distância: a segunda ideia mais votada reuniu apenas 61 apoiantes, a terceira 56, a quarta 41 e assim 
sucessivamente, em número sempre decrescente.
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O município de Espinho está a proceder à instalação de três Espa-
ços do Cidadão descentralizados, que incluirão vários serviços do 
Estado Central e os serviços de atendimento municipal.

Nestes espaços será possível obter serviços a diversas entida-
des como a Câmara Municipal, ACT, ADSE, DGLAB, Ministério da 
Saúde, SEF, CGA, IMT, ISS, IHRU, IEFP, AMA. Será possível nestes 
atendimentos efectuar operações como: registar um contrato de 
trabalho, alterar morada da carta de condução, submeter candida-
tura ao Porta 65, marcar ou cancelar consulta médica, inscrever-se 
no centro de saúde, alterar morada do cartão de cidadão, obter 

Espaços do Cidadão em Espinho
3 balcões servirão a população residente nas
 freguesias de Anta/Guetim, Silvalde e Paramos

45 mil euros atribuídos à AHBVCE
Bombeiros Voluntários Concelho Espinho recebe subsídio para apoio no exercício de funções

Foi assinado no passado mês de  julho um protocolo entre a au-
tarquia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntarios do 
Concelho de Espinho-AHBVCE, para efeitos da atribuição de sub-
sídio para o ano civil de 2017. 

Esta associação, à semelhança das associações da sua natureza, 
vive do voluntariado e da boa vontade de todos aqueles a quem 
serve, logo, com enormes dificuldades financeiras para cumprir a 
sua função. A sua atividade, nos domínios do combate a incên-
dios e fogos florestais, auxílio e socorro, emergência no mar, se-
gurança de vidas e bens, e proteção civil, é de inegável interesse 
municipal.

Tendo em conta que é atribuição da autarquia “apoiar atividades 
de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou 

outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contri-
buam para a promoção da saúde e prevenção das doenças”, ma-
terializando-se esse apoio através de protocolo de colaboração, 
a celebrar com instituições públicas, particulares e cooperativas 
que desenvolvam a sua atividade na área do município, em ter-
mos que protejam cabalmente os direitos e deveres de cada uma 
das partes, concede a Câmara Municipal de Espinho à AHBVCE um 
subsídio no valor de 45 mil euros.

Estiveram presentes na assinatura deste protocolo, Pinto Moreira, 
presidente da autarquia e os presidentes da direção da AHBVCE, 
Joaquim Figueiredo e José Oliveira.

certidões de registo civil e comercial, requerer licenças à câmara, 
liquidar a água, rendas sociais ou lugares da feira, etc.

Serão três os espaços a instalar de forma descentralizada com o 
objetivo de servir as populações com maior proximidade, mas ao 
mesmo tempo diminuir o numero de atendimentos nos serviços 
já existentes no centro da cidade, como sejam o atendimento na 
câmara, nos registos do tribunal, na segurança social ou Instituto 
de Emprego.

No FACE (Forum de arte e cultura de Espinho), o Espaço do Cida-
dão que servirá sobretudo a população do sul de Espinho e norte 
de Silvalde, onde existe um aglomerado de cerca de quatro mil 
pessoas.
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ATA N. 12/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E NOVE DE MAIO DE DOIS 
MIL E DEZASSETE.

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e de-
zassete, 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, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Mi-
guel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo. 

Deliberação Nº 115/2017
Aprovação da ata n.º 11/2017 de 15 de maio
Em virtude da ata n.º 11/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 15 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. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 116/2017
Contrato de locação de um espaço (sala n.º 1.18, piso 1) 
no Fórum de Arte e Cultura de Espinho com Isabel Maria 
Jesus Lourenço
Presente a informação n.º 2132/2017 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, concordando com a proposta 
dos Serviços de Cultura e Museologia da Câmara Municipal e 
tendo presente a minuta de contrato de locação, com a qual 
também concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
presente minuta e celebrar com Isabel Maria Jesus Lourenço 
o “Contrato de Locação de um espaço (sala n.º 1.18, piso 1) no 
Fórum de Arte e Cultura de Espinho”, para efeitos de utilização 
exclusivamente como espaço de trabalho e para realização de 
aulas e outras atividades letivas (incluindo ensaios) no âmbi-
to da exploração e funcionamento da “Escola de Ballet Isabel 
Lourenço”, de acordo com as cláusulas e termos nele fixados, 
pelo preço mensal de 350,00 € (trezentos e cinquenta eu-
ros). 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2017
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Deliberação Nº 117/2017
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Futebol Popular do Concelho de 
Espinho para a época 2016/2017
Presente a informação n.º 2198/2017 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 documen-
tos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo 
presente o considerado na informação acima referida e a pro-
posta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual con-
cordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta 
e celebrar com a Associação de Futebol Popular do Concelho 
de Espinho o referido “Protocolo de Colaboração entre a Câma-
ra Municipal de Espinho e a Associação de Futebol Popular do 
Concelho de Espinho para a época 2016/2017”. 

Deliberação Nº 118/2017
Atribuição de subsídio – CINANIMA
Presente a informação n.º 2145/2017 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 unanimidade, 
aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 20 000,00€ 
(vinte mil euros) à NASCENTE - Cooperativa de Acção Cultural, 
C.R.L. entidade responsável pela organização do CINANIMA, 
edição de 2017. 

Deliberação Nº 119/2017
Atribuição de Subsídio ao Targa Clube para apoio à Reali-
zação dos Rallies “Casino de Espinho” e “Casino de Espi-
nho de Regularidade Histórica”
Presente a informação n.º 2187/2017 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, atribuir ao Targa Clube um sub-
sídio para apoio à realização dos Rallies “Casino de Espinho” e 
“Casino de Espinho de Regularidade Histórica” no montante de 
12 000,00 euros (doze mil euros). 

Deliberação Nº 120/2017
Pedido de indemnização – Acidente na via pública – Maria 
Emanuel Aires Senos Menício
Presente a informação n.º 2188/2017 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, por unanimidade, 
aprovar o pagamento no valor de 218,64 € (duzentos e dezoi-
to euros e sessenta e quatro cêntimos), referente aos prejuízos 
decorrentes dos danos causados na viatura Citroen de matrí-
cula 55-MU-10, propriedade de Maria Emanuel Aires Senos 

Menício portadora do NIF 185 775 896, quando circulava no 
sentido nascente-poente e procedente da A29 na aproximação 
da rotunda da Rua 19 com a variante da Rua 19 e da Rua da 
Guimbra. 

Deliberação Nº 121/2017
Festa de Nossa Senhora do Mar - Ocupação da via pública
Presente a informação n.º 2193/2017 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, autorizar o pedido da Comissão de 
Festas de Nossa Senhora do Mar para ocupação dos passeios 
da via pública, com o propósito de instalar vendedores ambu-
lantes na referida festa que se realizará de 3 a 7 de agosto de 
2017. 

Deliberação Nº 122/2017
Homenagem aos ex-Combatentes do BAT.CAÇ.770
Presente a informação n.º 2075/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, 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 Coorde-
nadora de Convívio de ex-Combatentes do BAT.CAÇ.770, para 
efetuar uma concentração na Praça Dr. José Oliveira Salvador, 
no próximo dia 3 de junho de 2017, a partir das 10h30m, vi-
sando uma homenagem aos ex-militares que tombaram ao ser-
viço da Pátria, com a presença de uma seção de tropas do Regi-
mento de Engenharia n.º 3, rumando de seguida para a Praceta 
Combatentes da Grande Guerra. 

Deliberação Nº 123/2017
Procissão de Velas – Condicionamento/Corte de ruas ao 
trânsito
Presente a informação n.º 2202/2017 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: A Câmara tomou conhecimento e de-
liberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Pároco João de 
Deus Costa Jorge da Igreja Paroquial de Anta para ocupação da 
via pública e interrupção do trânsito nas seguintes ruas: Largo 
da Capela de Nossa Senhora dos Altos Céus, Rua de Esmojães, 
Rua da Guimbra, Rua da Tuna de Anta e Rua de S. Martinho ao 
Largo da Igreja Paroquial de Anta, no próximo dia 31 de maio 
de 2017, pelas 21h30m, para realização da procissão de velas 
em honra de Nossa Senhora. 

Deliberação Nº 124/2017
Procissão de Velas – Condicionamento/Corte de ruas ao 
trânsito – ratificação de despacho
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Presente a informação n.º 2205/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, 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 de 11/05/2017 que autorizou o pedido do Pároco João 
de Deus Costa Jorge, da Igreja Paroquial de Anta para ocupação 
da via pública bem como o corte ou condicionamento do trânsi-
to em algumas ruas da Freguesia de Anta e Guetim, de acordo 
com o percurso indicado no e-mail rececionado no dia 11 de 
maio, para realização da procissão de velas no dia 13 de maio 
de 2017, pelas 21h30m. 

Deliberação Nº 125/2017
Procissão Religiosa – ocupação da via pública – ratificação 
de despacho
Presente a informação n.º 2212/2017 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 de 17/05/2017 que autorizou o pedido do 
Pároco Manuel António Alves da Silva, da Paróquia de S. Tiago 
de Silvalde para ocupação da via pública em algumas ruas do 
Bairro Piscatório e Marinha, para realização da Procissão Re-
ligiosa nos dias 27 e 28 de maio (sexta-feira e sábado) com 
início às 21.00 horas, de acordo com o percurso indicado no 
ofício da Paróquia. 

Deliberação Nº 126/2017
Aprovação do projeto de arquitetura para ampliação do 
estabelecimento industrial COTESI
Presente a informação n.º 2136/2017 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 em papel na mesma referido (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura para am-
pliação do estabelecimento industrial COTESI, nos termos da 
informação técnica da DOPL de 15/05/2017, condicionado ao 
cumprimento dos pontos seguintes: A apresentação dos proje-
tos de especialidade, incluindo projetos de arranjos exteriores 
e de segurança contra o risco de incêndios no prazo de 6 me-
ses; O pagamento da compensação devida, no valor de 634,40 
€, nos termos da informação anexa, até à emissão do alvará de 
edificação.  

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 22 de maio de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de qua-
trocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): dois 

milhões duzentos e quinze mil setecentos e trinta e sete euros 
e sessenta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão trezentos e setenta e seis mil e cinco euros e cin-
quenta e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 
ao dia 22 de maio do corrente ano, foram cabimentadas despe-
sas no valor de vinte e oito milhões oitocentos e dezasseis mil 
novecentos e quarenta e quatro euros e vinte e três cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no valor 
de sete milhões seiscentos e setenta e cinco mil quinhentos e 
sessenta e nove euros e sessenta cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 10 a 23 de maio de 2017, nos termos dos 
nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezem-
bro. 

Regimento de Engenharia N.º 3 – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Regimento de 
Engenharia N.º 3, a agradecer a colaboração e presença da 
Autarquia na cerimónia militar comemorativa do 41.º Aniver-
sário da unidade que ocorreu no passado dia 4 de maio de 
2017. 

Liga dos Combatentes Núcleo de Espinho – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido pelo Presi-
dente da Direção José Coelho Ganilho Henriques, a agradecer a 
cedência das instalações do Fórum de Arte e Cultura de Espi-
nho, quando do 91.º Aniversário do Núcleo de Espinho. Agrade-
ce ainda a disponibilidade e a contribuição do Sr. Dr. Armando 
Bounçon e dos funcionários do museu. 

Cerciespinho - Voto de Louvor
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Presidente da 
Assembleia Geral da Cerciespinho – Cooperativa Educação e 
Reabilitação do Cidadão Inadaptado, CRL a informar que, em 
Assembleia Geral realizada a 31 de março de 2017, e por pro-
posta do Conselho de Administração daquela Cooperativa, a 
Câmara Municipal, na pessoa do seu Presidente Dr. Pinto Mo-
reira, foi distinguido com um voto de louvor. 

Cerciespinho - Voto de Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Presidente da 
Assembleia Geral da Cerciespinho – Cooperativa Educação e 
Reabilitação do Cidadão Inadaptado, CRL a informar que, em 
Assembleia Geral realizada a 31 de março de 2017, e por pro-
posta do Conselho de Administração daquela Cooperativa, o 
Eng.º Sá e à Dra. Ana Loureiro, foram distinguidos com um voto 
de agradecimento. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
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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 Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal  
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 13/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DE-
SASSETE.  
 
Aos doze dias do mês de junho do ano dois mil e dezassete, 
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Muni-
cipal 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 e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, 
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada 
pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo. 

Deliberação N.º 127/2017
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura 
do procedimento por concurso público, para a execução 
da empreitada de “Conclusão das Redes de Abastecimen-
to de Água, de Drenagem de Águas Residuais e Ramais 
Domiciliários no concelho de Espinho”
Presente a informação n.º 2359/2017, da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título 
que se dá aqui reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o processo em papel na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e de-
liberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimen-
to, aprovar o programa do concurso e o caderno de encargos, 
aprovar a designação dos membros do júri do procedimento, de 
acordo com o disposto na alínea f) do n.º1 do artigo 33.º da Lei 
n.º75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com a alínea b) 

do n.º1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º197/99, de 8 de junho, 
para a execução da empreitada de “CONCLUSÃO DAS REDES 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESI-
DUAIS E RAMAIS DOMICILIÁRIOS NO CONCELHO DE ESPINHO”, 
por concurso público, pelo valor base 1.299.294,79 € (um mi-
lhão, duzentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e qua-
tro euros e setenta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor.  

Deliberação N.º 128/2017
Protocolo com a “EDP Distribuição – Energia, S.A.” - Con-
trato de Concessão da Distribuição de Energia Elétrica em 
Baixa Tensão no Concelho de Espinho
Presente a informação n.º 2363/2017, da Divisão de Gestão 
Administrativa Financeira e Turismo, sobre o assunto em título 
que se dá aqui reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando 
com a proposta da EDP Distribuição, deliberou, por unanimida-
de, proceder à revisão do Anexo I do Contrato de Concessão 
celebrado entre o Município de Espinho e a EDP Distribuição 
em 25/07/2001, ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 29.º 
do Contrato Tipo de Concessão (Portaria n.º 454/2001, de 5 de 
maio), através da celebração de protocolo para o efeito com a 
EDP Distribuição, nos termos da redação constante do Anexo 
ao Protocolo e que dele faz parte integrante, o “Novo Anexo I” 
que passará a integrar o contrato de concessão em vigor cele-
brado com a EDP Distribuição.  

Deliberação N.º 129/2017
Procissão do Corpo de Deus – Ocupação da via pública
Presente a informação n.º 2332/2017 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, autorizar o pedido do Pároco Artur 
Manuel Monteiro Pinto, da Paróquia de Espinho de Nossa Se-
nhora D`Ajuda para ocupação da via pública, para realização 
da Procissão do Corpo de Deus, a levar a efeito no dia 15 de 
junho (quinta-feira), com início às 11.00 horas, de acordo com o 
percurso indicado no ofício da Paróquia. 

Deliberação N.º 130/2017
Realização e jogos Airsoft no Parque da Cidade
Presente a informação n.º 2350/2017 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 documen-
to na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido 
do Clube de Airsoft Porto, para realização do evento “44 Air-
soft Game” a realizar no Parque da Cidade nos dias 17 e 18 de 
junho de 2017, devendo a entidade promotora obter todas as 
demais licenças, bem como, garantir o cumprimento de todas 
as normas de segurança previstas na lei. 
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Deliberação N.º 131/2017
Aprovação da ata n.º 12/2017 de 29 de maio
Em virtude da ata n.º 12/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 29 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. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação N.º 132/2017
Informação relativa às autorizações prévias genéricas ne-
cessárias à execução dos Documentos Previsionais 2017
Presente a informação n.º 2315/2017 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, remeter para a Assembleia Muni-
cipal de Espinho a informação relativa às autorizações prévias 
genéricas necessárias à execução dos Documentos Previsio-
nais 2017, nomeadamente as referidas nas alíneas d) e e) das 
mesmas.  

Deliberação N.º 133/2017
Protocolo com a Federação Portuguesa de Voleibol e o 
Município de Espinho para efeitos da realização de eta-
pas do FIVB BEACH VOLLEYBAL WORLD TOUR 2017 em 
Espinho
Presente a informação n.º 2336/2017 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, tendo presente o aci-
ma considerado e a proposta de minuta de protocolo em causa 
anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, apro-
var a presente minuta e celebrar com a Federação Portuguesa 
de Voleibol o referido “Protocolo com a Federação Portuguesa 
de Voleibol e o Município de Espinho para efeitos da realização 
de etapas do FIVB BEACH VOLLEYBAL WORLD TOUR 2017 em 
Espinho”. 

Deliberação N.º 134/2017
Aprovação de prémios de participação para convidados 
especiais internacionais no XXI Encontro de Estátuas Vivas
Presente a informação n.º 2293/2017dos 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 unanimidade, 
ratificar a proposta dos Serviços de Cultura e Museologia, no 
âmbito da atribuição prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 

23.º e da competência prevista na u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autar-
quias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei 
n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), relativa à 
atribuição dos seguintes prémios de participação aos convida-
dos especiais internacionais no XXI Encontro de Estátuas Vi-
vas 2017: Shai Lavee de Israel, no valor de 250,00€ (duzentos 
e cinquenta euros); Maria Inês Banegas de Argentina, no valor 
de 600,00€ (seiscentos euros); Kostyantyn Storozhenko de 
França, no valor de 450,00€ (quatrocentos euros). 

Deliberação Nº 135/2017
Proposta de nova estrutura orgânica municipal e respeti-
vo projeto de “Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais”
Presente a informação n.º 2343/2017 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). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a 
proposta do Sr. Presidente, deliberou, com 4 votos a favor dos 
eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS: i. Aprovar a 
nova estrutura orgânica dos serviços do Município de Espinho, 
de acordo com o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
definindo as correspondentes unidades orgânicas e serviços 
municipais, as respetivas competências e atribuições, bem 
como o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e de 
subunidades orgânicas, ao abrigo do previsto na alínea a) do 
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, e no cumprimento do 
consignado na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (alterada pela 
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro), conforme plasmada na proposta de proje-
to de “Regulamento de Organização dos Serviços Municipais”, 
que igualmente deliberou aprovar. ii. Submeter à Assembleia 
Municipal para aprovação, nos termos conjugados do artigo 6.º 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e da alínea m) 
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro), a nova estrutura orgânica do Município de Espinho 
e respetiva proposta de projeto de “Regulamento de Organiza-
ção dos Serviços Municipais”. 

Deliberação Nº 136/2017
Atribuição de despesas de representação a titulares de 
cargos dirigentes
Presente a informação n.º 2342/2017 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 
4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores 
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do PS, ao abrigo do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de de-
zembro, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal de Espinho a proposta 
para atribuição das despesas de representação à totalidade 
dos titulares de cargos de dirigentes aquando da entrada em 
vigor da nova estrutura orgânica e do novo Regulamento da 
Organização dos Serviços Municipais agora propostos. 

Deliberação Nº 137/2017
1ª alteração ao mapa de pessoal 2017
Presente a informação n.º 3447/20017 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). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 
votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores 
do PS, aprovar a 1ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2017, 
conforme o disposto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP - aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho; alterada pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, 
Lei n.º 18/2016, de 20 de junho e pela Lei n.º 42/2016, de 28 
de dezembro e pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio e submeter 
à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da alínea 
o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro). 

Deliberação Nº 138/2017
Procedimento concursal ao abrigo do Acordo Quadro – Re-
feições Confecionadas – 2014 (da ESPAP – Entidade de 
Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.), Lote 
1 (Fornecimento de refeições confecionadas e prestação 
de serviços associados na Região Norte) para “Confeção 
e Distribuição de Refeições nos Estabelecimentos de En-
sino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico do Con-
celho de Espinho, para os Anos Letivos de 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019” – Proposta de rescisão com o 
Agrupamento Gertal – Companhia Geral de Restaurantes 
e Alimentação, S.A., Socigeste Lda. e Itau S.A.
Presente a informação n.º 2333/2017 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 que se dê cumprimento à não execução do contrato de 
prestação de serviços de “Confeção e distribuição de refeições 
nos estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do 
Ensino Básico do Concelho de Espinho, para os anos letivos de 
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”, celebrado pelo Muni-
cípio ao abrigo do Acordo Quadro de Refeições Confecionadas 
(AQ-RC 2014) com o Agrupamento Gertal – Companhia Geral 

de Restaurantes e Alimentação, S.A., Socigeste Lda. e Itau S.A., 
celebrado em 24 de novembro de 2016, em virtude da extin-
ção do mesmo por força do acórdão do Tribunal Constitucional 
de 14/02/2017 (transitado em julgado em 02/03/2017) que 
confirmou o acórdão anulatório do Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 08/09/2016 que declarou a invalidade do Acordo 
Quadro de Refeições Confecionadas (AQ-RC 2014), iniciando-
-se a execução da sentença do Tribunal Constitucional em 
12/07/2017. Pelo que deve a adjudicatária ser notificada da 
extinção do contrato naqueles termos e de que a execução do 
mesmo cessa a partir do dia 11 de julho de 2017. 

Deliberação Nº 139/2017
Atribuição de subsídio às festas em honra de S. João de 
Paramos 2017
Presente a informação n.º 2347/2017 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 2.000€ (dois mil euros) 
à Comissão de Festas em honra do S. João de Paramos como 
entidade responsável pela organização das festas e assumir o 
pagamento do consumo da eletricidade relativa às ornamenta-
ções da festividade. 

Deliberação Nº 140/2017
Atribuição de subsídio às Festas em honra do S. João do 
Rio Largo 2017
Presente a informação n.º 2349/2017 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 3.000€ (três mil eu-
ros) à Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho como 
entidade responsável pela organização e assumir o pagamento 
do consumo da eletricidade nas ornamentações da festivida-
de. 

Deliberação Nº 141/2017
Ocupação da via pública – Desfile “O Pescador
Presente a informação n.º 2327/2017 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 Nossa Senhora do Mar para ocupar a 
via pública visando a realização do desfile “O Pescador” a levar 
a efeito no dia 4 de agosto de 2017, no âmbito dos referidos 
festejos, de acordo com o percurso indicado no ofício da Comis-
são. 
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Deliberação Nº 142/2017
Dia Mundial da Criança - Ocupação de espaço público - ra-
tificação de despacho
Presente a informação n.º 2338/2017 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 Sr. Presi-
dente que autorizou o pedido da Padaria Pão Pepim, represen-
tada por Sílvio Ferreira e Élio Ferreira para ocupação de espaço 
público, para realização de evento “Dia Mundial da Criança”, no 
dia 01 de junho de 2017, tendo o Sr. Presidente da Câmara 
autorizado a pretensão por despacho de 29/05/2017. 

Deliberação Nº 143/2017
Procissão de velas – ocupação da via pública – ratificação 
de despacho
Presente a informação n.º 2328/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, 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 Pároco Artur Manuel Mon-
teiro Pinto, da Paróquia de Espinho de Nossa Senhora D`Ajuda 
para ocupação da via pública, para realização da Procissão de 
Velas no dia 31 de maio (quarta-feira) com início às 21h30m, 
de acordo com o percurso indicado no ofício da Paróquia, ten-
do o Sr. Presidente autorizado a pretensão por despacho de 
26/05/2017. 

Deliberação Nº 144/2017
44º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – Home-
nageados
Presente a informação n.º 2367/2017 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: i. Agraciar com o Reconhecimento 
Público e Homenagem a Associação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Espinho e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários Espinhenses, representados pelos se-
nhores presidentes da direção Conde Figueiredo e Aires Po-
ças, respetivamente; ii. Atribuir a Medalha de Honra e Titulo de 
Cidadão de Espinho a Valdemar Neves Alves Ribeiro e a José 
Carlos de Almeida Cruz Correia de Castro; iii. Atribuir o Diploma 
de Louvor por Distinção e Mérito Jovem Espinhense a Ana Rita 
Lobato Cortesão Nobre, Rúben Vasconcelos de Sousa Ferrei-
ra, Sandra Raquel de Oliveira Tavares e Ricardo Miguel Pereira 
Leite. Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade, que 
estas distinções sejam entregues no próximo dia da cidade, 16 
de Junho de 2017 na Sessão Solene comemorativa do 44º ani-
versário da elevação de Espinho a cidade. 

Deliberação Nº 145/2017
Agregado familiar de Carlos Alberto Gomes Brandão e 
Maria de Fátima Pinto Lopes Brandão; Incumprimento do 
Pagamento da Renda Mensal por nove meses consecuti-
vos; Proposta para a CME determinar a resolução do ar-
rendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de 
ocupação do fogo
 Presente a informação n.º 2355/2017 dos Serviços de Ação 
social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integran-
te desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concor-
dando com a informação dos serviços deliberou, com 4 votos 
a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos  Vereadores do 
PS, manifestar a Carlos Alberto Gomes Brandão, Maria de Fá-
tima Pinto Lopes Brandão e respetivo agregado familiar a in-
tenção de determinar a resolução do arrendamento apoiado e 
cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que se lhes 
encontra atribuído (sito no Complexo Habitacional da Quinta, 
Rua das Armas Reais, Bloco B, Entrada 1, n.º 101, 2.º Esquerdo, 
em Paramos, Espinho), ao abrigo e nos termos das disposições 
conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos 
nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento de 
Habitação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 
147/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 
de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código 
Civil (aplicável por força da remissão legal operada pelos arti-
gos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
na sua redação em vigor), em virtude da situação de incum-
primento do dever de pagamento da renda por um período de 
nove meses consecutivos. Tendo para tal, foi deliberado fixar 
um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência prévia 
dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º do 
Código do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do artigo 
65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Es-
pinho”. 

Deliberação Nº 146/2017
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 2017
Presente a informação n.º 2277/2017 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 considerado na informação acima referida e 
a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente mi-
nuta e celebrar com a Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, 
Unipessoal, Lda.” o «Protocolo de parceria entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e a Sociedade Comercial “Desfrutar Eventos, 
Unipessoal Lda.” para efeitos de dinamização de atividades de 
verão 2017, de acordo com os considerandos e termos neles 
fixados.  
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Deliberação Nº 147/2017
Celebração de «PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO E A “CHUVA D’AFETOS – 
ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL” PARA EFEITOS DA 
UTILIZAÇÃO DA LOJA INTERIOR N.º 30 DO MERCADO MUNI-
CIPAL DE ESPINHO»
Presente a informação n.º 2357/2017 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, 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 ar-
quivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unani-
midade, aprovar a presente minuta e celebrar, com a “CHUVA 
D’AFETOS – Associação Solidariedade Social”, ao abrigo da 
competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autar-
quias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, 
estabelece o regime jurídico da transferência de competên-
cias do Estado para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 
autárquico; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei 
n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) -, o referido 
«Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espi-
nho e a “CHUVA D’AFETOS – Associação Solidariedade Social” 
para efeitos de utilização da Loja interior n.º 30 do Mercado 
Municipal de Espinho». 

Deliberação Nº 148/2017
Programa de Incentivos à Integração de Cuidados e à Va-
lorização dos Percursos dos Utentes no SNS para 2017 
– Acordo
Presente a informação n.º 2344/2017 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, celebrar o Acordo de Parceria de 
Integração de cuidados e valorização do Percurso  do utente 
do SNS Programa Integrado de Apoio Domiciliário, que lhe foi 
remetido pelo CHVNG/E.

Deliberação Nº 149/2017
Transmissão de titularidade, Loja n.º 37 do Mercado Diário
Presente a informação n.º 2089/2017 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: I. Em primeiro lugar considerar o motivo invocado pelo 
requerente, cessação da atividade comercial, idade avançada, 
com consequente cansaço, como ponderoso e justificativo para 
a transmissão da concessão para o nome de sua filha Eva Ma-
ria Marques Ferreira, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 

8º do Regulamento do Mercado. II. Em sequência, antes de ser 
autorizada a transmissão solicitada, dar cumprimento à forma-
lidade prevista no n.º 3 do artigo 8.º, determinando que a “A 
cedência por motivos referidos na alínea c) do n.º 1 deve ser 
precedida de publicitação do requerimento por meio de Edital 
afixado nos lugares de estilo, para eventuais reclamações no 
prazo de 15 dias.” Determinando, assim, que sejam prossegui-
dos esses trâmites. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 05 de junho de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de qua-
trocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): um 
milhão quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta 
euros e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um mi-
lhão trezentos e setenta e oito mil novecentos e cinquenta e 
quatro euros e sessenta e seis cêntimos. A Câmara foi ainda 
informada que, até ao dia 05 de junho do corrente ano foram 
cabimentadas despesas no valor de vinte e nove milhões seis-
centos e trinta e sete mil quinhentos e quatro euros e oiten-
ta e nove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 
mesmo dia no valor de oito milhões setecentos e setenta e 
dois mil novecentos e oitenta e cinco euros e noventa e nove 
cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 24 de maio a 07 de junho de 2017 e fun-
dos de maneio referentes a serviços adquiridos durante o mês 
de maio de 2017, nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da 
Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. 

Agrupamento de Escuteiros 274 Espinho – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail enviado pela refe-
rida chefe do Agrupamento de Escuteiros 274 de Espinho a 
agradecer o apoio e oferta da disponibilização do espaço para 
acampar no Parque de Campismo de Espinho para realização de 
um evento por eles promovido. 

IV Jornada da LOK e IV OPEN NEKP – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail enviado pelo NEKP – 
Núcleo de escolas de Karaté-do Portugal a agradecer à Câmara 
a colaboração prestada na IV Jornada da LOK e IV OPEN NEKP 
que se realizou na Nave Desportiva de Espinho, nos dias 20 e 
21 de maio p.p.  

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 
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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 que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 14/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS 
MIL E DESASSETE. 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano dois mil e de-
zassete, 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, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, José 
Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Mi-
guel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo. 

Deliberação Nº 150/2017
Aprovação da ata nº 13/2017 de 12 de junho
Em virtude da ata n.º 13/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 12 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. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 151/2017
Renúncia ao direito de superfície sobre terrenos do Mu-
nicípio para construção do Estádio de Futebol no Parque 
da Cidade pelo SCE; Proposta à Assembleia Municipal para 
declarar a extinção do direito de superfície nos termos do 
título constitutivo
Presente a informação n.º 2456/2017 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, propor à Assembleia Municipal 
que – no uso da competência prevista na alínea i) do n.º 1 do 
artigo 25.º, a contrario, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
(regime jurídico das autarquias locais, na redação em vigor) –, 
delibere, ao abrigo do previsto nas disposições conjugadas da 
alínea a) da cláusula Quinta e da alínea b) da cláusula Quarta 
da “ESCRITURA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE, 
A FAVOR DO SPORTING CLUBE DE ESPINHO, DOS TERRENOS 
PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO PARQUE 
DA CIDADE” (outorgada, perante o Notário Privativo da Câmara 
Municipal de Espinho, em 30 de janeiro de 2007, entre o Muni-
cípio de Espinho e Sporting Clube de Espinho), declarar extinto 
o direito de superfície que por aquela via foi constituído a fa-
vor do Sporting Clube de Espinho sobre os trinta e um prédios 
urbanos propriedade do Município em causa (melhor identifica-
dos naquela escritura pública, cujo teor aqui se dá como trans-
crito na íntegra para os devidos efeitos), com efeitos imediatos 
e sem direito a qualquer indemnização do superficiário, com a 
consequente reversão dos imóveis em causa para o Município. 
Mais precisamente, com fundamento no facto de Sporting Clu-
be de Espinho não ter promovido a construção do equipamento 
objeto do direito de superfície no prazo fixado para o efeito 
no título constitutivo, e em face da renúncia ao direito agora 
manifestada pelo superficiário.  

Deliberação Nº 152/2017
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a Academia Maia/Brenha para efeitos da reali-
zação do Torneio Internacional AMB Volleyball Cup 2017
Presente a informação n.º 2421/2017 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 considerado na informação acima referida e 
a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar o “Protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Academia 
Maia/Brenha para efeitos da realização do Torneio Internacio-
nal AMB Volleyball Cup 2017”. 

Deliberação Nº 153/2017
Protocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e 
a ‘Companha’ de Pesca Artesanal no “Barco-da-arte Xáve-
ga – VICKING”, para utilização dos Apoios de Pesca Arte-
sanal (Módulo e Espaço Complementar Integrante) cele-
brado em 21 de setembro de 2015 com Manuela Maria 
Machado | Alteração de representantes
Presente a informação n.º 2437/2017 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 
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deliberou, por unanimidade, autorizar a celebração do Averba-
mento de alteração dos representantes no Protocolo de Cola-
boração para utilização dos Apoios de Pesca Artesanal (Módulo 
e Espaço Complementar Integrante), celebrado em 21 de se-
tembro de 2015, relativo à ‘Companha’ de Pesca Artesanal em 
‘barco-da-arte Xávega’ – ‘VICKING’ (com o nome atual de ‘RITA 
E CAROLINA’), pertencente aos empresários de pesca marítima 
- ADELINO DOS SANTOS RIBEIRO e JOÃO PEDRO GONÇALVES 
TORRES TAVARES VENTURA, mantendo-se assim a cooperação 
e parceria estabelecida por via do citado Protocolo de Colabo-
ração, o qual se destinava a apoiar a atividade dos pescadores, 
a comercialização do peixe capturado no concelho e a promo-
ção do turismo e da economia local. 

Deliberação Nº 154/2017
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Federação de Basquetebol de Castela e Leão 
– 2017
Presente a informação n.º 2459/2017 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui 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 anexa, com a qual concordou, 
deliberou, por unanimidade, aprovar o “Protocolo de colabo-
ração entre a Câmara Municipal de Espinho e a Federação de 
Basquetebol de Castela e Leão - 2017.” 

Deliberação Nº 155/2017
Alienação de um imóvel pertencente ao Município, sito na 
Rua 29, nº 820 – Vão-de-Telhado, Espinho correspondente 
à Fração “I” do prédio em propriedade horizontal sito no 
gaveto das Ruas 29 e 31 com a Rua 28 em Espinho; Hasta 
Pública
Presente a informação n.º 2461/2017, da Divisão de Gestão 
Administrativa Financeira e Turismo, sobre o assunto em título 
que se dá aqui 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, concordan-
do com a proposta dos serviços, deliberou, por unanimidade: i. 
Alienar o bem imóvel sito na rua 29 n.º 820, - Vão – de – Telha-
do pertencente ao Bloco Habitacional do Gaveto das ruas 29 e 
31 com 28, denominada na respetiva propriedade horizontal 
como Fração I da freguesia e concelho de Espinho, inscrito na 
matriz predial urbana de Espinho com o artigo n.º 3891 e des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Espinho sob o n.º 
1080/061095, ao abrigo da competência prevista na alínea g) 
no n.º 1 do artigo 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
através de procedimento de hasta pública. ii. Fixar o valor base 
de licitação do imóvel em 95.000,00€ (noventa e cinco mil eu-
ros) iii. Aprovar as respetivas peças de procedimento de hasta 
pública para o efeito da alienação do imóvel. iv. Fixar o próximo 
dia 17/07/2017, pelas 15:00 horas, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Espinho (Edifício dos Paços do Concelho) 

para efeitos da realização da hasta pública e respetiva praça. 
v. Designar o Sr. Vice-Presidente António Vicente de Amorim 
Alves Pinto e os Srs. Vereadores Quirino Manuel Mesquita de 
Jesus e Luis Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto para 
integrarem a Comissão que dirigirá a praça e os trabalhos da 
hasta pública. 

Deliberação Nº 156/2017
Atribuição de subsídio às festas em honra de S. Vicente 
da Idanha 2017
Presente a informação n.º 2449/2017 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 1 000€ (mil euros) 
à Fabrica da Igreja Paroquial de Anta, entidade responsável 
pela organização das festas em honra de S. Vicente da Idanha 
2017. 

Deliberação Nº 157/2017
Atribuição de subsídio às festas em honra do S. Pedro 
2017
Presente a informação n.º 2450/2017 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 6.000€ (seis mil eu-
ros) à Comissão de Festas do S. Pedro, entidade responsável 
pela organização das festas do S. Pedro 2017. 

Deliberação Nº 158/2017
Utilização gratuita da Piscina Solário Atlântico no âmbito 
dos tempos livres para pessoas com deficiência da CER-
CIESPINHO
Presente a informação n.º 2435/2017 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título que se dá aqui 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, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a utilização gratuita da piscina Solá-
rio Atlântico pela CERCIESPINHO, nos dias 6, 13 e 20 de julho, 
das 10 às 16h, para um grupo de 9 pessoas.  

Deliberação Nº 159/2017
FEST - Ocupação do espaço Público - ratificação de des-
pacho
Presente a informação n.º 2446/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, 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 
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da Câmara Municipal datado de 12/06/2017 que autorizou o 
FEST - Festival Novos Realizadores | Novo Cinema a ocupar o 
espaço público com dois veículos frente à porta do Centro Mul-
timeios virada para a Avenida 24 e outros dois na alameda 8 
perto do local onde serão realizadas as atividades do Festival, 
no âmbito da produção do FEST. 

Deliberação Nº 160/2017
Casino de Espinho - Ocupação do espaço público
Presente a informação n.º 2454/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, 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 Municipal, datado de 21/06/2017, que autorizou o 
pedido do Casino de Espinho para ocupação do espaço público 
com um automóvel frente à entrada principal do Casino, de 22 
de Junho a 01 de Julho. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 19 de junho de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de qua-
trocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): dois 
milhões duzentos e setenta e dois mil cento e setenta e sete 
euros e quarenta e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-
TAIS: um milhão duzentos e oitenta mil quinhentos e oitenta 
euros e sessenta e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda infor-
mada que, até ao dia 19 de junho do corrente ano, foram cabi-
mentadas despesas no valor de vinte e nove milhões oitocen-
tos e cinquenta e dois mil cento e vinte e seis euros e setenta 
cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia 
no valor de nove milhões cento e setenta e sete mil trezentos 
e trinta e seis euros e sessenta cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 201
 A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 08 de junho a 21 de junho de 2017, nos 
termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de 
Dezembro. 

Bombeiros Concelho de Espinho - Gabinete de Comando – 
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail do Comando dos 
Bombeiros Concelho de Espinho, datado de 21 de junho de 
2017, a agradecer todo o apoio dado pelo executivo da Câ-
mara Municipal durante a realização das buscas ocorridas na 
passada semana, salientando a total disponibilidade e acompa-
nhamento permanente da Drª Sueli Canelas, elemento basilar, 
em ligação com os psicólogos, família das vítimas e no apoio 
logístico prestado aos operacionais dos agentes de Proteção 
Civil presentes no teatro de operações. 

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 Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 15/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZ DE JULHO DE DOIS MIL E 
DESASSETE. 

Aos dez dias do mês de julho do ano dois mil e dezassete, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 
reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Pre-
sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-
to 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 Bar-
bosa Mota e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, 
tendo faltado, por motivo justificado, o Sr. Vereador Carlos 
Augusto Ferreira de Melo Sárria. Sendo 17.00 horas, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coor-
denadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Finan-
ceira e Turismo. 

Deliberação Nº 161/2017
Aprovação da ata n.º 14/2017 de 26 de junho
Em virtude da ata n.º 14/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 26 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. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 
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Deliberação Nº 162/2017
Atribuição de subsídio à ADCE para apoio à aquisição de 
equipamentos de refrigeração/congelação no âmbito do 
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Caren-
ciadas
Presente a informação n.º 2592/2017 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimi-
dade, ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Regime 
Jurídico das Autarquias Locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro), aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 4 
500,00€ (quatro mil e quinhentos euros) à Associação de De-
senvolvimento do Concelho de Espinho (ADCE), no âmbito da 
implementação do PO APMC – Programa Operacional de Apoio 
às Pessoas Mais Carenciadas, para apoio à aquisição pela ADCE 
de equipamentos de refrigeração e congelação dos bens frios 
necessários à execução deste projeto de interesse munici-
pal. 

Deliberação Nº 163/2017
Atribuição de apoio à Associação Comercial de Espinho
Presente a informação n.º 2556/2017, da Divisão de Gestão 
Administrativa Financeira e Turismo, sobre o assunto em título 
que se dá aqui 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 da Sra. Vereadora Leonor Fonseca, 
atribuir à Associação Comercial de Espinho um apoio à realiza-
ção de atividades de dinamização empresarial no Concelho de 
Espinho no montante de 13 848,44 euros (treze mil oitocentos 
e quarenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos). 

Deliberação Nº 164/2017
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-
tários do Concelho de Espinho para efeitos da atribuição 
de subsídio para ano civil de 2017
Presente a informação n.º 2579/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-
ção acima referida e a proposta de minuta de protocolo em cau-
sa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e celebrar com a Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho o 
“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 

e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Con-
celho de Espinho para efeitos de atribuição de subsídio para 
o ano civil de 2017” no valor 45.000,00€ (quarenta e cinco 
mil euros), de acordo com os considerados e termos nele fixa-
dos. 

Deliberação Nº 165/2017
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Associação Comercial de Espi-
nho para efeitos da utilização das instalações da unidade 
A do edifício do antigo “Matadouro Municipal”»
Presente a informação n.º 2570/2017 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, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de protocolo 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria 
com abstenção da Sra. Vereadora Leonor Fonseca, aprovar a 
presente minuta e celebrar com a Associação Comercial de Es-
pinho - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime 
jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro) - o referido «Protocolo de colaboração entre a Câ-
mara Municipal de Espinho e a Associação Comercial de Espi-
nho para efeitos da utilização das instalações da unidade A do 
edifício do antigo “Matadouro Municipal”», de acordo com os 
considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 166/2017
Designação de novo representante do Município de Espi-
nho na CPCJ
Presente a informação n.º 2548/2017 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, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da 
Lei n.º 147/99, de 1 de setembro (alterada e republicada pela 
Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro), devidamente conjugado 
com o disposto no n.º 2 do artigo 20.º e no n.º 1 do artigo 26.º 
do mesmo diploma legal, deliberou, por maioria, com o voto 
contra da Sra. Vereadora Leonor Fonseca e abstenção dos Srs. 
Vereadores José Barbosa Mota e Luis Neto, indicar e designar 
como representante do Município de Espinho na Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho, o Sr. António 
Manuel Pinto de Oliveira (eleito local da Assembleia Municipal 
de Espinho e portador do cartão de cidadão n.º 6172401), pelo 
período legalmente previsto de três anos, ratificando, assim, 
o ato praticado pelo Presidente da Câmara por seu Despacho 
n.º 35/2017 de 19 de junho, nos termos e para os efeitos do 
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previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua redação 
em vigor). A Sra. Vereadora Leonor Fonseca apresentou a se-
guinte declaração de voto: “A Vereadora do Partido Social De-
mocrata votou contra a decisão de ratificar o despacho do Pre-
sidente, no qual designa um novo representante do Município 
de Espinho na CPCJ e passo a citar, “…na qualidade de Presiden-
te da Câmara, proponho à Câmara Municipal de Espinho que…
indique e designe como novo representante do Município de 
Espinho na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
do concelho, o Sr. António Manuel Pinto de Oliveira (eleito lo-
cal da Assembleia Municipal de Espinho e portador do cartão 
de cidadão n.º 6172401), pelo período legalmente previsto de 
três anos”. O cidadão em questão, não pode, por impedimen-
to legal, ser o representante na CPCJ da Assembleia Municipal 
de Espinho e da Câmara Municipal de Espinho. De acordo com 
informação da Comissão Nacional deve o novo representante 
optar por uma das representações, ou renúncia ao cargo para o 
qual foi eleito na Assembleia Municipal ou recusa a designação 
para representante do município da CPCJ. Fundamentação sus-
tentada pelos artigos 17º, 20º e 26º nºs. 3 e 4 da Lei 147/99 
de 01.09, com as alterações legais subsequentes. A CPCJ de 
Espinho não pode, não deve e não é desejável que esteja sem 
representante legal do município desde 19 de Junho do cor-
rente ano por questões meramente políticas. Lembro que o 
artigo 12º do supra referido diploma legal alerta para a nature-
za autónoma das Comissões, sendo estas apartidárias, tendo 
apenas e só como fim último o superior interesse da criança, 
conforme o previsto no artigo 4º do já citado diploma legal. A 
ora Vereadora, não obstante lhe terem sido retirados os pe-
louros continua a ser Presidente da CPCJ de Espinho, com as 
funções que lhe são inerentes, conforme artigo 26º, nº 3 da-
quela mesma lei. Requer-se, seja enviada, cópia do despacho 
do Presidente que veio a ratificação à Reunião de Câmara, para 
conhecimento e emissão de parecer escrito, quer relativamen-
te à impossibilidade legal de dupla representação do cidadão 
referido, quer ainda da legitimidade da continuidade do exercí-
cio de funções da atual Presidente da CPCJ, por ter sido legal-
mente eleita e sufragada entre os elementos que compõem 
a Comissão Alargada e não haver qualquer impedimento que 
obste à continuidade do exercício das suas funções.” O Sr. Pre-
sidente da Câmara e os Srs. Vereadores do PSD, Vicente Pinto e 
Quirino de Jesus apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a deliberação toma-
da pela Câmara Municipal de Espinho, na sua reunião ordinária 
de 10 de julho de 2017, para designação de um novo repre-
sentante do Município de Espinho na Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) do concelho, consistiu nisso mesmo 
numa verdadeira deliberação do órgão executivo do município 
a designar o representante do Município naquela entidade ao 
abrigo da sua competência expressa fixada na alínea a) do n.º 
1 do artigo 17.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro (alterada 
e republicada pela Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro), e não 
uma mera deliberação de ratificação de ato praticado pelo Pre-

sidente da Câmara ao abrigo do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, apro-
vado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua 
redação em vigor). Contém, isso sim, também uma cláusula de 
ratificação do ato praticado pelo Presidente da Câmara por seu 
Despacho n.º 35/2017 de 19 de junho, nos termos e para os 
efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, apro-
vado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua 
redação em vigor), pelo respetivo ínterim temporal, uma vez 
que esse ato foi praticado ao abrigo dessa previsão legal por 
motivos de urgência, com a expressa ressalva de se encontrar 
sujeito a ratificação pelo órgão executivo. Em segundo lugar, 
e especialmente, não existe qualquer impedimento legal na 
designação do Sr. António Manuel Pinto de Oliveira, uma vez 
que o mesmo não é representante da Assembleia Municipal de 
Espinho na CPCJ, não existindo tal figura legal, mas sim inte-
grava aquela entidade como um dos quatro cidadãos eleitores 
que foram designados pela Assembleia Municipal de Espinho 
para integrar a CPCJ na sua modalidade Alargada, ao abrigo do 
expressamente previsto na alínea l) do n.º 1 do artigo 17.º da 
Lei n.º 147/99. Ora, ao ser indicado e designado pela Câmara 
Municipal de Espinho em 10/07/2017 como representante do 
Município na CPCJ, esta designação sobrepõe-se àquela ante-
rior enquanto cidadão eleitor do concelho de Espinho. E, como 
tal, não existindo uma situação de dupla representação, não 
existe qualquer situação de impedimento legal da pessoa do 
Sr. António Manuel Pinto de Oliveira como representante do 
Município de Espinho na CPCJ. Tendo, aliás e previamente a 
esta deliberação (e também àquele seu Despacho n.º 35/2017 
de 19 de junho) o Presidente da Câmara teve o cuidado de, 
através dos serviços municipais, se informar junto da Comissão 
Nacional sobre esta questão, onde obteve esclarecimento no 
sentido de não existir qualquer impedimento e a designação 
ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 147/99 
preferir sobre as demais, especialmente sobre aquela prevista 
na alínea l) desse n.º 1 do artigo 17.º. Sem prejuízo, deve ficar 
expresso em ata que o Sr. António Manuel Pinto de Oliveira co-
municou ao Presidente da Câmara, após ter tido conhecimento 
da deliberação tomada pela Câmara Municipal em 10 de julho 
de 2017, que iria de imediato dar dessa situação conhecimen-
to ao Presidente da Assembleia Municipal de Espinho, comu-
nicando que a partir de então deixava de exercer funções na 
CPCJH como cidadão eleitor designado pela Assembleia e soli-
citando-lhe que o órgão deliberativo procedesse à designação 
de um novo cidadão eleitor, nos termos do referido preceito 
legal. Mais se refira que, caberá, também, à CPCJ de Espinho 
solicitar à Assembleia Municipal que seja designado o quarto 
cidadão eleitor, em substituição do Sr. António Manuel Pinto de 
Oliveira, que na sequência desta deliberação camarária deixou 
de exercer funções naquela qualidade.” 

Deliberação Nº 167/2017
Fundo de Maneio: Dr.ª Leonor Cristina da Costa Matos 
Lêdo da Fonseca
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Presente a informação n.º 2550/2017 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, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; na sua redação em vigor) deliberou, por unanimi-
dade, ratificar o ato praticado pelo Presidente da Câmara por 
seu Despacho n.º 36/2017 de 19 de junho, para proceder-se 
à reposição, em 19/06/2017, do Fundo de Maneio atribuído 
à Sra. Vereadora Dr.ª Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo da 
Fonseca, nos termos do Ponto 2.9.10.1.11 das Considerações 
Técnicas do POCAL.

Deliberação Nº 168/2017
Indemnização por danos provocados na viatura 99-DB-33
Presente a informação n.º 2512/2017 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 do valor de 69,86€ (sessenta 
e nove euros e oitenta e seis cêntimos) a Manuel José de Sousa 
Proença com o NIF 138276196, referente aos prejuízos decor-
rentes do acidente com a sua viatura 99-DB-33. 

Deliberação Nº 169/2017
Indemnização por danos provocados na viatura 48-49-XZ
Presente a informação n.º 2524/2017 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 do valor de 185,24€ (cento e 
oitenta e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) a José Ma-
nuel Costa Monteiro com o NIF n.º 152276033, referente aos 
prejuízos decorrentes do acidente com a sua viatura 48-49-
XZ. 

Deliberação Nº 170/2017
Indemnização por danos causados na viatura 57-PQ-77
Presente a informação n.º 2593/2017 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, por unanimidade, 
aprovar o pagamento no valor de 124,62 € (cento e vinte e 
quatro euros e sessenta e dois cêntimos), referente aos prejuí-
zos decorrentes dos danos causados na viatura Fiat de matrí-
cula 57-PQ-77 propriedade de Maria Angélica Pinto de Sá Lima, 
quando circulava na Rua da Aldeia Nova em frente ao n.º 600 
em Anta. 

Deliberação Nº 171/2017
Conclusão das Redes de Abastecimento de Água, de Dre-
nagem de Águas Residuais e Ramais Domiciliários no con-
celho de Espinho – Ratificação da decisão de prorrogação 
do prazo fixado para a apresentação das propostas
Presente a informação n.º 2575/2017 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 abstenção dos Srs. Vereadores 
Leonor Fonseca, José Barbosa Mota e Luis Neto, no âmbito do 
procedimento para a execução da empreitada de “CONCLUSÃO 
DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS E RAMAIS DOMICILIÁRIOS NO CONCELHO 
DE ESPINHO”, ratificar a decisão de prorrogar o prazo fixado 
para a apresentação das propostas até às 23h59m do dia 11 
de julho de 2017 (nos termos do previsto nos n.ºs 3 e 4 do ar-
tigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação em 
vigor) proferida pelo Presidente da Câmara em 30/06/2017 
(cf. Decisão de prorrogação de prazo fixado para a apresenta-
ção de propostas, identificado no Despacho CP N.º 103/2017), 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, apro-
vado em anexo à Lei n.º75/2013, de 12 de setembro; altera-
do pela Lei n.º25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 
16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro), cuja competência pertence 
à Câmara Municipal de Espinho, enquanto órgão competente 
para a decisão de contratar. Os Srs. Vereadores do PS apresen-
taram a seguinte declaração de voto: ”Os vereadores do PS 
na Câmara Municipal de Espinho abstiveram-se no ponto 11 
da Ordem do Dia, Conclusão das redes de abastecimento de 
águas residuais e ramais domiciliários no concelho de Espinho 
- Ratificação da decisão de prorrogação do prazo fixado para a 
apresentação das propostas, por considerarem o seguinte: 1 - 
Devia-se ter efetuado uma reunião extraordinária para evitar a 
situação da ratificação por parte do Sr. Presidente do executi-
vo municipal e fragilizar esta decisão de prorrogar a abertura 
de propostas pelo tempo determinado no despacho presiden-
cial; 2 – Esta mesma empresa teve 2 ajustes diretos sobre a 
mesma matéria nos meses de Abril e Maio no valor total de 
245.714,36€.” 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 03 julho de 2017 
que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de quatro-
centos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): quinhen-
tos e trinta e quatro mil quinhentos e oitenta e um euros e 
sessenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta e 
dois euros e sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 
até ao dia 03 de julho do corrente ano foram cabimentadas 
despesas no valor de trinta milhões e setenta e um mil qui-
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nhentos e sessenta euros e noventa e cinco cêntimos, tendo 
sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de onze 
milhões trezentos e oitenta e um mil setecentos euros e oito 
cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 22 de junho a 05 de julho de 2017 e fun-
dos de maneio referentes a serviços adquiridos durante o mês 
de junho de 2017., nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º da 
Lei 42/2016 de 28 de Dezembro. 

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 Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 16/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E QUATRO DE JULHO DE 
DOIS MIL E DESASSETE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano dois mil e de-
zassete, 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, Quirino Manuel Mesquita 
de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, 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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo. 

Deliberação N.º 172/2017
tribuição de subsídio às Festas em honra de S. Estevão e 
Sra. da Guia

Presente a informação n.º 2696/2017 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 2.000€ (dois mil eu-
ros) à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Estêvão 
de Guetim como entidade responsável pela organização das 
festas em honra de S. Estêvão e Sra. da Guia 2017, assumindo 
a autarquia os gastos relativos ao consumo da eletricidade nas 
ornamentações da festividade. 

Deliberação N.º 173/2017
Atribuição de subsídio às Festas em honra do Sr. do Cal-
vário
Presente a informação n.º 2697/2017 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 aquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 1.500€ 
(mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas do Sr. do Calvá-
rio como entidade responsável pela organização das festas em 
sua honra para o ano de 2017, assumindo a autarquia os gas-
tos relativos ao consumo da eletricidade nas ornamentações 
da festividade. 

Deliberação N.º 174/2017
Atribuição de subsídio às Festas em honra da Nossa Se-
nhora do Mar
Presente a informação n.º 2698/2017 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 atribuição de 4.500€ 
(quatro mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas da Nossa 
Senhora do Mar como entidade responsável pela organização 
das festas em sua honra, assumindo a autarquia os gastos re-
lativos ao consumo da energia elétrica nas ornamentações da 
respetiva festa. 

Deliberação n.º 175/2017
Aprovação da ata n.º 15/2017 de 10 de julho
Em virtude da ata n.º 15/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 10 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. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 
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Deliberação n.º 176/2017
Denúncia de Contrato de Atribuição a Título Precário de 
Exploração Económica de um Espaço Municipal sito no 
Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, como estabe-
lecimento de Comércio (Loja 5 situada no rés-do-chão do 
Bloco 5)
Presente a informação n.º 2668/2017 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 Municipal tomou conhe-
cimento da denúncia e cessação do contrato de atribuição a tí-
tulo precário de exploração económica de um Espaço Municipal 
sito no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, por vontade 
unilateral do adjudicatário (invocando motivos de dificuldades 
financeiras) e determinou, por unanimidade, o averbamento da 
declaração de denúncia ao respetivo contrato para cessação 
formal do mesmo, produzindo a denúncia efeitos a partir 1 de 
abril de 2017. 

Deliberação n.º 177/2017
Encerramento/Condicionamento de ruas ao trânsito para 
realização de procissão – ratificação
Presente a informação n.º 2673/2017 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 proferido pelo 
Sr. Presidente da Câmara datado de 13/07/2017 que autorizou 
o pedido da Paróquia de Anta (S. Martinho) para proceder ao 
encerramento/condicionamento de algumas ruas ao trânsito, 
de acordo com o indicado no ofício da Paróquia, visando a rea-
lização da procissão em honra de S. Vicente no dia 16 de julho 
de 2017. 

Deliberação n.º 178/2017
Proposta para abertura de procedimento concursal co-
mum para constituição de vínculos de emprego público 
por tempo indeterminado
resente a informação n.º 2695/2017 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com a 
proposta do Sr. Presidente, deliberou, com abstenção dos Srs. 
Vereadores Leonor Fonseca, José Barbosa Mota, Carlos Sárria e 
Luis Neto, ao abrigo do previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP - aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; na redação em vigor) 
e do disposto nos n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (na sua redação 
em vigor), devidamente conjugados com o fixado nos n.ºs 3 e 
4 do artigo 30.º da LTFP, aprovar a abertura de procedimento 
concursal comum para recrutamento com vista à constituição 

de relações jurídicas de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado, para preenchi-
mento dos seguintes postos de trabalho: 1 posto de trabalho 
na carreira/categoria de Assistente Operacional (Eletricista); 2 
postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Opera-
cional (Canalizador); 2 postos de trabalho na carreira/categoria 
de Assistente Operacional (Saneamento); 1 posto de trabalho 
na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Design Indus-
trial); 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Su-
perior (Lic. em Marketing); 1 posto de trabalho na carreira/cate-
goria de Técnico Superior (Lic. na área da Matemática); 1 posto 
de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Ad-
ministração Pública); 1 posto de trabalho na carreira/categoria 
de Técnico Superior (Lic. Arquitetura); 1 posto de trabalho na 
carreira/categoria de Técnico Superior (Lic. Arquitetura Paisa-
gista); 1 posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Su-
perior (Lic. Ciências Históricas, ramo do Património, Mestrado 
em Museologia). Mais deliberou a Câmara Municipal que seja 
feita a devida publicitação deste procedimento concursal nos 
termos legais aplicáveis, nomeadamente na 2.ª série do Diário 
da República, sem prejuízo dos demais meios de divulgação e 
publicitação previstos na lei. 

Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 de julho de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de qua-
trocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): um 
milhão cento e vinte e três mil duzentos e doze euros e trinta 
e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
quatrocentos e dois mil trezentos e setenta euros e noventa 
e sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 
17 de julho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 
valor de trinta milhões trezentos e quarenta e cinco mil nove-
centos e setenta e três euros e trinta e oito cêntimos, tendo 
sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de onze 
milhões seiscentos e setenta e seis mil e vinte e sete euros e 
oitenta cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016, de 28/12 que aprova 
OE 2017
 A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 06 a 19 de julho de 2017 nos termos dos 
n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro.

Paróquia de Espinho Nossa Senhora d’Ajuda - Agradeci-
mento
A Câmara tomou conhecimento da carta do Pároco da Paróquia 
de Espinho Nossa Senhora d’ Ajuda a agradecer a ajuda e apoio 
prestados pela Câmara Municipal no dia da Família Paroquial 
realizado no Parque da Cidade. 

STAL – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido pelo Coor-
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denador do STAL de Aveiro, a agradecer o apoio prestado pela 
Câmara Municipal na organização do 2.º Seminário de SST, rea-
lizado no dia 20 de abril de 2017, no Centro Multimeios de 
Espinho. Agradece ainda toda a colaboração e empenho do Dr. 
Pedro Almeida na realização do mesmo evento. 

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 Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 17/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
DESASSETE. 

Aos sete dias do mês de agosto do ano dois mil e dezasse-
te, 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 e Luís Mi-
guel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo. 

Deliberação Nº 179/2017
Aprovação da ata n.º 16/2017 de 24 de julho
Em virtude da ata n.º 16/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 24 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. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 180/2017
Celebração de «Protocolo de colaboração entre o Muni-
cípio de Espinho e a Fundação António Cupertino de Mi-
randa» para efeitos do projeto “No Poupar Está o Ganho”
Presente a informação n.º 2736/2017 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, tendo presente o considerado na informação 
acima referida e a proposta de minuta de protocolo em cau-
sa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e celebrar com a Fundação António 
Cupertino de Miranda - ao abrigo da competência prevista na 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (regime jurídico das autarquias locais – RJAL; apro-
vado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alte-
rado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, 
de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido «Protocolo 
de colaboração», com vista à disseminação e alargamento da 
implementação do projeto “No Poupar Está o Ganho”, nas esco-
las da rede pública do concelho de Espinho, de acordo com os 
considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 181/2017
Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a “Projeto TRINSHEIRA – Associa-
ção para o Desenvolvimento Pessoal, Social e Cognitivo” 
para efeitos da utilização da Loja n.º 3 do Bloco 3 do Con-
junto Habitacional da Ponte de Anta»
Presente a informação n.º 2803/2017 da Divisão de Ação So-
cial, Intergeracional e Saúde sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). 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, com a “Projeto TRINSHEIRA – Associação para 
o Desenvolvimento Pessoal, Social e Cognitivo” - ao abrigo da 
competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das au-
tarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 
março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, 
de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) 
- o referido «Protocolo de colaboração entre a Câmara Munici-
pal de Espinho e a “Projeto TRINSHEIRA – Associação para o 
Desenvolvimento Pessoal, Social e Cognitivo” para efeitos da 
utilização da Loja n.º 3 do Bloco 3 do Conjunto Habitacional da 
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Ponte de Anta», de acordo com os considerandos e termos nele 
fixados. 

Deliberação Nº 182/2017: Celebração de «Protocolo de 
Colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a 
“Projeto TRINSHEIRA – Associação para o Desenvolvimen-
to Pessoal, Social e Cognitivo” para efeitos de interven-
ção no Campo de Futebol do Conjunto Habitacional da 
Ponte de Anta com vista à criação de uma Galeria de Arte 
Pública»
Presente a informação n.º 2802/2017 da Divisão de Ação So-
cial, Intergeracional e Saúde sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em ar-
quivo). 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 presen-
te minuta e celebrar, com a “Projeto TRINSHEIRA – Associação 
para o Desenvolvimento Pessoal, Social e Cognitivo” - ao abri-
go da competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das au-
tarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido 
«Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espi-
nho e a “Projeto TRINSHEIRA – Associação para o Desenvolvi-
mento Pessoal, Social e Cognitivo” para efeitos de intervenção 
no Campo de Futebol do Conjunto Habitacional da Ponte de 
Anta com vista à criação de uma Galeria de Arte Pública», de 
acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 183/2017
Atribuição de subsídio à Festa do Emigrante Paramos
Presente a informação n.º 2798/2017 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 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 Associação Paramos em Movimento, como entidade 
responsável pela Festa do Emigrante em Paramos, assumindo 
o município os gastos relativos ao consumo de eletricidade 
para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 184/2017
Conversão em definitivo da resolução do arrendamento 
e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de 
habitação social a Carlos Alberto Gomes Brandão e Maria 
de Fátima Pinto Lopes Brandão (e agregado familiar) por 
incumprimento no pagamento da renda mensal desde se-
tembro de 2016
Presente a informação n.º 2805/2017 da Divisão de Ação So-
cial, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integran-
te desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por maioria com abstenção dos Srs. Vereadores do PS, conver-
ter em definitivo e determinar a resolução do arrendamento 
apoiado e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo 
de habitação social que se encontra atribuído a Carlos Alberto 
Gomes Brandão, Maria de Fátima Pinto Lopes Brandão e res-
petivo agregado familiar (sito no Complexo Habitacional da 
Quinta, Rua das Armas Reais, Bloco B, Entrada 1, n.º 101, 2.º 
Esquerdo, em Paramos, Espinho) ao abrigo e nos termos das 
disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do 
artigo 33.º, dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do 
“Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho” 
(Regulamento n.º 147/2015, publicado em Diário da República, 
2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo 
1083.º do Código Civil (aplicável por força da remissão legal 
operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 
de dezembro, alterada e republicada pela Lei n.º 32/2016, de 
24 de agosto), em virtude do incumprimento do dever de paga-
mento da renda desde o mês de setembro de 2016, ou seja por 
um período de onze meses consecutivos, situação que torna 
inexigível ao Município a manutenção da atribuição do fogo ao 
agregado familiar de Carlos Alberto Gomes Brandão e Maria de 
Fátima Pinto Lopes Brandão. Mais deliberou a Câmara que, nos 
termos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º do “Regulamento de Habita-
ção Social do Município de Espinho”, devidamente conjugados 
com o previsto no n.º 6 do artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, de 19 
de dezembro (na redação em vigor), seja fixado um prazo de 
noventa (90) dias para desocupação e entrega da habitação, 
com a cominação de que em caso de não cumprimento da obri-
gação de desocupação e entrega voluntária do fogo no prazo 
fixado para o efeito o Município ordenará e mandará executar 
o despejo administrativo (nos termos dos artigos 66.º e 67.º 
do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espi-
nho”, devidamente conjugados com o previsto no artigo 28.º/1 
da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e no artigo 76.º/1 do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, ambos na redação 
em vigor, bem como os demais termos legalmente aplicáveis), 
requisitando, para o efeito, as autoridades policiais competen-
tes. Para tal, foi ainda deliberado que, caso não seja cumprida 
voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da ha-
bitação, os ocupantes do fogo ficam sujeitos a despejo imedia-
to e sem dependência de ação judicial (ao abrigo do previsto 
no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de 
agosto). 

Deliberação Nº 185/2017
Paróquia de S. Estêvão de Guetim – corte e condiciona-
mento de ruas ao trânsito – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 2748/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
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(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 Fábrica da Igreja Paro-
quial da Freguesia de Santo Estêvão de Guetim para o corte 
e condicionamento ao trânsito em algumas ruas da freguesia 
de Guetim para realização da festa e procissão em honra de S. 
Estêvão e Nossa Senhora da Guia de Guetim, para os dias 4, 5, 
6 e 7 de agosto, de acordo com o percurso indicado no e-mail 
da Paróquia. 

Deliberação Nº 186/2017
Festa Nosso Senhor do Calvário – Corte/condicionamento 
de trânsito
Presente a informação n.º 2820/2017 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 Nosso Senhor do Calvário de Silvalde para encerrar 
a Rua do Calvário, bem como o condicionamento de trânsito, 
para efeitos de preparação do tapete decorativo, no próximo 
dia 13 de agosto de 2017, entre as 06.00 horas e as 20.00 
horas. 

Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 31 de julho de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de 
quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): 
três milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil novecentos 
e quatro euros e cinquenta e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO 
ORÇAMENTAIS: um milhão quatrocentos e vinte e dois mil 
quinhentos e vinte e seis euros e quarenta e oito cêntimos. 
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 31 de julho do 
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trin-
ta milhões seiscentos e setenta e cinco mil e sessenta e seis 
euros e sete cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até 
ao mesmo dia no valor de treze milhões duzentos e trinta e 
nove mil seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta e sete 
cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016, de 28/12 que aprova 
OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 20 de julho a 01 de agosto de 2017 e 
fundos de maneio referentes a serviços adquiridos durante o 
mês de julho de 2017, nos termos dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, 
da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro.  

A.A.E. Sarau Gímnico 2017 – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido pelo Presi-
dente da Direção da Associação Académica de Espinho, José 

Lacerda, a agradecer o apoio prestado pela Câmara Municipal 
na realização do Sarau Gímnico 2017. 

Associação Águias Paramos – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido pelo Presi-
dente cessante da Direção dos Águias de Paramos, a agradecer 
todo o apoio prestado por esta Câmara Municipal àquela cole-
tividade. Agradece ainda as boas relações havidas ao longo de 
todos estes anos, bem como a reparação do campo de futebol 
e subsídios. 

IV Caminhada Solidária – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Casa do Futebol 
Clube do Porto de Espinho a agradecer a colaboração e gene-
rosidade prestada pela Câmara para que a Caminhada Solidária 
a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional 
do Norte-Pediatria do IPO, Projeto “RESISTENTES” (crianças e 
adolescentes com cancro) tivesse sido um êxito. 
Suspensão do Plano de Ajustamento Financeiro no âmbi-
to do PAEL
A Câmara tomou conhecimento do Despacho conjunto do Se-
cretário de Estado das Autarquias Locais e do Secretário de 
Estado do Tesouro, assinado em 25 de julho de 2017, deter-
minando a suspensão da aplicação do plano de ajustamento 
financeiro do Programa de Apoio à Economia local (PAEL) e das 
suas obrigações, do Município de Espinho, nos termos do n.º 6 
do art.º 6.º da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, com a redação 
dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.  

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reu-
nião de Câmara para o dia 28 de agosto, sendo a mesma públi-
ca.  

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 Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE AGOSTO DE 2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Agosto de 2017 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 24.060.790 14.878.563 61,84%
Receitas de Capital 10.597.940 4.573.495 43,15%
Outras Receitas 10 4.074 40738,20%

Total da Receita 34.658.740 19.456.132 56,14%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.265.130 12.512.803 56,20%
Despesas de Capital 12.393.610 3.418.309 27,58%

Total da Despesa 34.658.740 15.931.113 45,97%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 10.023.872 10.051.989 10.154.018 10.203.108

Impostos Directos 4.416.178 4.416.178 4.643.317 4.643.317
Impostos Indirectos 1.040.707 1.031.482 1.044.217 1.044.217
Taxas, Multas e Outras Penalidades 984.160 983.909 1.018.287 1.018.255
Rendimentos de Propriedade 276.298 276.298 277.135 277.135
Venda de Bens e Serviços Correntes 3.097.696 3.082.398 3.056.428 3.052.662
Venda de Bens de Investimento 166.050 166.050 85.000 85.000
Outras Receitas Correntes 42.785 95.675 25.558 78.448
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 4.074 4.074

Alheia 8.526.045 8.529.830 9.253.072 9.253.024
Passivos Financeiros 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Fundos Municipais 3.788.920 3.788.920 3.839.731 3.839.731
Outras Transferências 3.737.125 3.740.910 4.413.341 4.413.293

Total da Receita 18.549.917 18.581.820 19.407.089 19.456.132

RECEITA Agosto-2016 Agosto-2017

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 11.014.603 12.767.485 11.190.615 11.528.935

Pessoal 6.106.423,61 6.217.865,35 6.016.393,82 6.105.061,10
Aquisição de Bens e Serviços 4.782.814,65 6.402.584,62 4.958.550,93 5.205.514,63
Outras Despesas Correntes 125.364,83 147.034,81 215.670,71 218.359,22

Serviço da Dívida 921.493,06 906.442,72 841.493,30 841.497,25
Juros e Outros Encargos 149.624,82 134.574,48 102.622,72 102.626,67
Passivos Financeiros 771.868,24 771.868,24 738.870,58 738.870,58

Investimento Global 2.546.899,49 2.765.089,24 2.697.169,53 2.625.784,30
Aquisição de Bens de Capital 1.293.116,76 1.422.781,04 2.152.314,11 2.060.464,84
Transferências de Capital 1.253.782,73 1.342.308,20 544.855,42 565.319,46

Restantes Despesas 118.580,45 161.420,83 879.460,37 881.241,62
Transferências Correntes 118.580,45 161.420,83 879.460,37 881.241,62
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Despesa 14.601.576 16.600.438 15.608.739 15.877.458

DESPESA Agosto-2016 Agosto-2017
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6%
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48%

Receita Cobrada 2017
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DÍVIDA Agosto-2016
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 26.864.877,75 23.872.224,08

1. Empréstimos 12.215.335,28 10.857.546,30
2. Outros Credores 14.649.542,47 13.014.677,78

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 3.969.245,82 3.624.323,31

1. Empréstimos 1.000.000,00 1.000.000,00
2. Fornecedores e Credores 1.478.239,06 1.155.260,89

2.1. Fornecedores c/c 591.118,06 21.872,92
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 163.481,37 16.541,66
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 92.463,45 87.322,01
2.4. Estado e outros entes públicos 0,00 10.396,30
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 631.176,18 1.019.128,00

3. Operações de tesouraria 1.491.006,76 1.469.062,42
3.1. Estado e outros entes públicos 103.215,10 106.665,18
3.2. Clientes e utentes com caução 69.577,75 69.211,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1.191.372,10 1.222.614,57
3.4. Outros Credores 126.841,81 70.570,72

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

TOTAL 30.834.123,57 27.496.547,39

Agosto-2017
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Dívida
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DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2.769.421,87 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661.127,86 €          0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299.350,00 €          0,20%
PRIMUS 504558161 97,86 €                   0,06%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181 361.680,00 €          0,90%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 2.095.315,90 €       3,82%
LIPOR 501394192 1.076.123,33 €       3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140.237,58 €          2,98%
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS TERRAS DE SANTA MARIA 501651888 878.954,99 €          16,67%
ANMP 501627413 -  €                       0,32%

PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 12.978,11 €            1,16%
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 12.978,11 €            1,16%

OUTRAS ASSOCIAÇÕES 7.200,00 €              4,80%
ENERGAIA 504454536 7.200,00 €              4,80%

QUOTIZAÇÕES 46.500,00 €            
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114 72,00 €                   
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250 180,00 €                 
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769 100,00 €                 
ENERGAIA 504454536 2.746,00 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7.500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4.756,00 €              
ADSE 600000303 930,00 €                 
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCELHO ESPINHO 503651907 12,00 €                   
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1.500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28.704,00 €            

TOTAL 2.823.121,87 €       0,82%
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Pagamentos em Atraso Agosto-2016 Agosto-2017 ∆
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 0 0 n.a.
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 0 0 n.a.
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 0 0 n.a.

369
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59
42 41 34 37

24 12 9

Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Mar-17 Jun-17 ago/17 (*)

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 4.378.621 1.746.870 39,90%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 4.252.621 1.675.525 39,40%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.252.621 1.675.525 39,40%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 125.999 71.345 56,62%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 125.999 71.345 56,62%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 13.379.068 4.977.074 37,20%
EDUCAÇÃO 1.997.154 684.236 34,26%

ENSINO NÃO SUPERIOR 929.852 273.293 29,39%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.067.302 410.943 38,50%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 224.627 23.445 10,44%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 224.627 23.445 10,44%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 10.617.102 4.001.991 37,69%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3.833.974 467.916 12,20%
SANEAMENTO 2.805.206 1.444.905 51,51%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.837.938 866.640 47,15%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.036.041 644.407 62,20%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.103.943 578.123 52,37%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 540.186 267.402 49,50%
CULTURA 326.196 118.821 36,43%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 213.990 148.581 69,43%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.508.519 2.073.512 59,10%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.160.732 1.174.058 54,34%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 246.189 195.974 79,60%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 246.189 195.974 79,60%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 742.262 413.185 55,67%
MERCADOS E FEIRAS 14.346 8.047 56,09%
TURISMO 727.916 405.138 55,66%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 359.335 290.295 80,79%
4 OUTRAS FUNÇÕES 673.650 215.582 32,00%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 327.450 152.518 46,58%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 346.200 63.065 18,22%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017 - Agosto

Total Geral 21.939.858 9.013.039 41,08%



31

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2017

SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
  ATIVIDADES REALIZADAS DE 
     1 JUNHO a 31 AGOSTO’17
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Alunos Inscritos Regime Livre

Nos meses de Julho e Agosto a Piscina Municipal encerrou para manutenção geral.
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Durante os meses de verão, a biblioteca desenvolveu ativi-
dades de tempos livres, disponibilizando diversos recursos, 
de forma a estimular o desenvolvimento artístico e cultural. 
Foram exemplo as atividades “1,2,3…Read & Play with me!” e 
as “Férias com a cultura”, esta última promovida pelo Serviço 
Educativo da CME.

“TRICOTAR HISTÓRIAS”
Dias 13 e 27 de junho às 15h00
Dias 11 e 25 de julho às 15h00
Dias 8 e 22 de agosto às 15h00
Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras e memórias.
Público-alvo: População adulta/ sénior – até 15 participantes
64 participantes

1, 2, 3… Read & Play with Me!
Dia 3 de junho às 11H00
Dia 27 de julho às 11h00
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), atra-
vés da exploração de histórias em inglês, das artes, da música, 
da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
Inscrição gratuita.

51 participantes

ONDA POÉTICA
Dia 22 de junho às 21h30
Dia 20 de julho às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
50 participantes

A HORA DOS MAIORES
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Dia 1 de junho às 15H00
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
Sinopse:
Atividade mensal de convívio e partilha de leituras e saberes. 
Dirigida à população sénior do Concelho, esta atividade pro-

porciona uma tarde diferente, acompanhada de boas histórias, 
conversas, jogos, música, cinema, promovendo igualmente a 
aproximação dos seniores à Biblioteca e Museu Municipal. Tem 
como objetivo envolvê-los, estimulando a sua imaginação e 
ocupação de tempos livres.
72 participantes

BEBÉTECA “Letras e Chupetas”
Dia 8 de julho às 11h00
Dia 19 de agosto às 11h00
Atividades de promoção da leitura para a primeira infância. 
Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos mágicos com 
o bebé e seus familiares. 
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fa-
zem destas sessões vivências importantes para o desenvolvi-
mento do bebé.
Periodicidade: um sábado por mês
Público alvo: bebés (0 aos 36 meses) e até 2 acompanhantes.
Lotação máximo de inscrições: 10 bebés  
51 participantes

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“Irmãos de Armas” de António Brito
Dia 3 de junho às 15h00
Sobre a obra:
“Um grupo de rapazes de origens humildes, com vidas duras 
durante a infância e a juventude, alistam-se e são mobilizados 
para Moçambique durante a guerra colonial. O seu líder, Alex 
Baldaia, a quem chamavam Príncipe por ler Nicolau Maquiavel, 
é destacado para comandar o grupo.
Treinados no Dondo como matilha de caçadores para viver na 
floresta no meio do inimigo, desenvolvem aptidões especiais 
que lhes permite persegui-lo e destrui-lo onde se encontra, 
dentro e fora das fronteiras.
Têm o nome de código de Rolling Stones, e durante meses ac-
tuam em todo o Norte e Oeste de Moçambique. Realizam ac-
ções de enorme violência que os vão transfigurar para sempre.
Quando são desmobilizados e largados no mundo, sentem-se 
perdidos sem o poder das armas que os fez crescer, incapazes 
de organizar a vida fora da guerra.
Treinados para combater, ninguém os treinou para viver em 
paz. À rotina e à banalidade dos dias sobrevém o desespero. 
Na adversidade que os consome, só as mulheres da sua vida 
os vão amparando, permanecendo ligadas a eles por laços de 
ternura e amor.”
20 participantes

AS VOGAIS SÃO DEMAIS!
Dia 8 de junho às 10h00
Quintas feiras
Público alvo: Pré-Escolar (1 turma)
Sinopse: Oficina de promoção do livro e da leitura dirigida ao 
público do pré-escolar que envolve narração oral, dramatização 
e expressão musical.
22 participantes
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CONFERÊNCIA CULTURA INDÍGENA E GEOGRÁ-
FIA POLÍTICA DA COLÔMBIA por Miguel Rocha 
Vivas e Irene Cabrera Nossa
Dia 8 de junho às 21h30
Sessão Cultura Indígena e Geografia Política da Colômbia, uma 
organização de Cristina Zhou e de Carlos Vinagre, através da 
Associação Mundial de Estudos Chineses, da Câmara Municipal 
de Espinho e da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva e 
nela se abordou a literatura indígena e a situação política e so-
cial da Colômbia, inseridas no contexto da América Latina, atra-
vés da palavra de Miguel Rocha Vivas e de Irene Cabrera Nossa.  
Miguel Rocha Vivas, professor da Pontificia Universidad Jave-
riana (Bogotá), é especialista em cultura e literatura indígenas 
na Colômbia. É membro da Secção Ibero-Americana da World 
Association for Chinese Studies (WACS). Venceu o prémio Casa 
de Las Américas (Cuba) pela sua obra Mingas de la Palabra 
(2016). Falará sobre Oralitegrafias, Cartografias e Imágenes 
Subvertidas en las Oralituras Indígenas Contemporáneas en 
Colombia.
Irene Cabrera Nossa, professora e investigadora da Universidad 
Externado de Colombia (Bogotá), é especialista no processo de 
paz na Colômbia. Trouxe-nos uma apresentação com o título de 
Geografía de la Guerra en Colombia en el Camino Hacia la Paz.
A mesa foi moderada por Cristina Zhou, professora de chinês 
da Universidade de Coimbra, secretária geral da Secção Ibero-
-Americana da WACS, e por Carlos Vinagre, escritor e membro 
da WACS.

17 participantes

CONFERÊNCIA “Desportos de praia - Especifici-
dades”
Dia 9 de junho das 19h30 às 23h30 – cedência da sala poliva-

lente para a Divisão do Desporto 50 participantes

ENTREGA DO PRÉMIO LITERÁRIO MANUEL LA-
RANJEIRA (1.ª edição – 2017)
Dia 16 de junho
Sandra Inês Andrade Ramos Cruz foi a vencedora do Prémio 
Literário Manuel Laranjeira (1.ª edição – 2017), distinção atri-
buída pela sua obra “Viagens por histórias mais ou menos na-
turais” (diário).
Para o júri, a obra de Sandra Inês Andrade Ramos Cruz, esco-
lhida entre as 74 candidaturas, sobressaiu pela “originalidade, 
o respeito por uma das tipologias de texto indicadas e uma 
vontade de estilo, suscetível de seduzir os leitores das obras 
a concurso”.
O “Prémio Literário Manuel Laranjeira”, promovido e organizado 
em conjunto pela Câmara Municipal de Espinho e pelo Agru-
pamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, com periodicidade 
bienal, tem como finalidade incentivar, promover e divulgar a 
criação literária nos géneros de diário, carta ou texto ensaísti-
co, homenageando o escrito Manuel Laranjeira.
A cerimónia de entrega do Prémio, no valor de 5.000,00€ 
(cinco mil euros), ocorreu no dia 16 de junho de 2017, pelas 

11h00, no Centro Multimeios de Espinho, durante a sessão so-

lene do Dia da Cidade de Espinho.

LANÇAMENTO DO LIVRO “POR DENTRO DAS PA-
LAVRAS” DE FERNANDA CABRAL
Dia 17 de junho às 15h00
80 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA O FEST
De 20 a 24 de junho – das 09h00 às 18h00
120 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A DIVISÃO DA 
EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
Dias 4 e 6 de julho, das 9h00 às 17h00
50 participantes

FÉRIAS COM A CULTURA
Dias 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 de julho, das 14h30m – 16h30m
Atividades lúdicas diversificadas para crianças, durante as fé-
rias escolares.
Público-alvo: Crianças dos 5 aos 10 anos de idade.
Organização: Serviço Educativo / Divisão de Cultura e Museo-
logia da C.M.Espinho
92 participantes

À RODA DAS HISTÓRIAS
Dia 08 de julho às 15h30
Este é um projeto de promoção do livro e da leitura para crian-
ças entre os 3 e os 10 anos, em que estas são convidadas a 
escolher as histórias que vão ouvir, ligando o motor das mais 
divertidas “máquinas de fazer histórias”. Ao momento de nar-
ração oral segue-se um momento de criatividade com as pala-
vras. Zás, Trás, Pás, uma história assim se faz!
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos
Entrada livre
6 crianças + 4 acompanhantes

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O CONTROLO DA 
DESPESA PÚBLICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS - 
EM ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS” de 
João Quintela Cavaleiro e Tiago Rocha Matos
Dia 12 de julho às 21h30
“A obra que ora se apresenta constitui um instrumento fun-
damental para o conhecimento da responsabilidade financeira, 
em especial no poder local. Através dela podemos entender 
melhor as consequências da subsidiariedade para o Direito 
Financeiro Público – enfatizando a ideia de que só a descen-
tralização favorece a participação, só a proximidade permite o 
controlo pelos cidadãos do interesse público e do bem comum 
e que só a transparência pode permitir um apuramento perma-
nente da qualidade do serviço público.”
Guilherme d’ Oliveira Martins
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In Prefácio
15 participantes

CONTOS E CANTOS PARA INFANTES
Dia 15 de julho às 11h00
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
Inscrições prévias destinadas a crianças
9 crianças + 18 acompanhantes

LANÇAMENTO DO LIVRO DE ANTÓNIO LUIZ
Dia 28 de julho às 21h30
22 participantes
AGOSTO’ 17

HÁBITOS MUSICAIS “HANNAH EPPERSON” – 
FESTIVAL OITO24
Dia 12 de agosto às 15h00 
Hannah Epperson nasceu no Utah, cresceu no Canadá e vive 
em Brooklyn. A sua história diz-nos que estudou violino com 
formação clássica mas que abandonou as suas regras para pro-
curar – e encontrar – o seu próprio caminho. Uma voz a desco-
brir.
15 participantes

CINANIMA – FESTIVAL OITO/ 24
Dia 13 de agosto às 21h30
O CINANIMA - Festival Internacional de Cinema de Animação 
de Espinho - juntou-se ao OITO24 para a exibição das obras 
que venceram o Prémio Jovem Cineasta Português, na cate-
goria de “Primeiro Filme de Jovens Realizadores, ao longo dos 
últimos 10 anos. 
20 participantes

LANÇAMENTO DO LIVRO “VALE SEMPRE A 
PENA” DE MANUEL FREITAS
Dia 25 de agosto às 18h00
85 participantes

HÁBITOS MUSICAIS – TÓ TRIPS & JOÃO DOCE – 
FESTIVAL OITO24
Dia 26 de agosto às 15h00
Tó Trips dispensa já qualquer apresentação. Com os Dead Com-
bo, assim como com a sua carreira a solo, o músico tem escrito 
uma das mais belas e entusiasmantes páginas da música por-
tuguesa das últimas décadas.

25 participantes

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 
dezassete 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 as exposições “4.ª Bienal Internacional Mulhe-
res d’ Artes”, desenho e pintura “Emerenciano – Linguagem, 
Biografia, Pensamento, Eternidade” e “Espinho – Modos de 
Ver”, fotografia de Rui Lacerda.
      
Em 2017 o Museu Municipal de Espinho recebeu a inscrição de 
124 artistas para a 4.ª Bienal Internacional Mulheres d´Artes, 
oriundas de catorze países, tendo o júri de selecção e premia-
ção escolhido cinquenta e seis obras para estarem patentes 
ao público a partir do dia 25 de Abril e até ao dia 24 de Junho 
nas Galerias Amadeo de Souza-Cardoso. Mais uma vez a apos-
ta do Museu Municipal passou pelo incentivo às artistas para 
produzirem obras originais e de elevada qualidade, no sentido 
da promoção e divulgação da arte no feminino como um veícu-
lo privilegiado de comunicação e expressão de sentimentos, 
sensações e emoções muito próprias do universo da mulher 
e como forma de realização pessoal e de cidadania ativa. Na 
categoria de artistas convidadas tivemos a presença de duas 
artistas, uma de Portugal e outra de Espanha. A pintora Ana 
Pais Oliveira é doutorada em arte e design – área científica de 
Pintura pela Faculdade de Belas Artes do Porto, com um ex-
tenso curriculum expositivo e com vários prémios nacionais e 
internacionais. A escultora e gravadora Mercè Riba, natural de 
Barcelona, fez os estudos superiores na Escuela Massana e na 
Faculdade de Belas Artes da sua cidade natal. A partir de 1979 
fixou-se em Llampaies (Girona), terra que tem sido inspiradora 
para a produção de uma obra pública de grande relevo, com 
projeção em várias cidades espanholas e países europeus. A 
Bienal Internacional Mulheres d’ Artes é uma organização do 
Museu Municipal de Espinho em parceria com a empresa Tape-
çarias Ferreia de Sá, mecenas do evento.

Com mais de 40 anos de vida dividida entre a atividade de ar-
tista plástico e de professor, a obra de Emerenciano “Lingua-
gem, Biografia, Pensamento, Eternidade” 
é uma pintura em permanente estado de enunciação, fixada 
nos conceitos de “imagem escrita e texto visual”, onde a ges-
tualidade caligráfica é elevada ao seu expoente máximo. Esta-
mos perante a “invenção de uma gramática da pintura-escrita, 
expressional e caligráfica, que define o estilo de Emerenciano. 
Licenciado em pintura pela Escola Superior de Belas Artes do 
Porto, tem participado em inúmeras exposições em Portugal e 
no estrangeiro.
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A exposição de fotografia de Rui Lacerda “Espinho – Modos de 
Ver”, revela-se de particular importância para o conhecimento 
das nossas gentes, costumes e tradições. O arquiteto fotógrafo 
ou o fotógrafo arquiteto percorre amiúde a malha urbana de 
Espinho munido da sua Leica M6 captando momentos e emo-
ções, instantâneos de rostos, espaços, traços e movimentos, 
que deixam transparecer o quotidiano da cidade, que se esten-
de à praia ou ao jardim, às ruas, avenidas e pracetas, aos cafés, 
restaurantes e tabernas, às gentes do mar e à pesca de cerco e 
alar para terra, à vida que se renova em cada recanto da cidade.
Como referiu, e bem, Carlos Pinto Coelho estamos perante um 
“cronista da circunstância”, que trabalha o lugar e o tempo, cur-
to e longo, com mestria, revelando fragilidades e forças, sen-
timentos e expressões em múltiplos rostos de espinhenses, 
tipos e transeuntes, que no quotidiano se cruzam e se trans-
formam perante o olhar preciso do fotógrafo. 
Quando revemos as fotografias de Rui Lacerda sobre Espinho e 
as nossas gentes, podemos compará-las a outros trabalhos fo-
tográficos de relevo, que fazem parte da nossa memória e que 
muito enriquecem o nosso património coletivo. Referimo-nos 
ao espólio de Emílio Biel, Aurélio da Paz dos Reis, Domingos 
Alvão e à coleção da Foto Alegre.
Mais do que um fotógrafo da cidade, Rui Lacerda é um fotó-
grafo do Mundo, um fotógrafo viajante. Traz-nos um pouco do 
mundo que percorre, prolongando através da sua objetiva o 
olhar de rostos e lugares, e dando força ao ser humano como 
tal. É um humanista por natureza e isso reflete-se na sua lin-
guagem fotográfica, com as suas referências de sempre, Bres-
son, Burri, Erwitt, Gibson e Salgado.
Visitantes: 1344

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, EN-
CONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS 
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Junho a Agosto realizaram-se no FACE a 
formação “Necessidades Educativas Especiais”, para técnicos 
das escolas do concelho de Espinho, vários espetáculos do 
teatro de sombras “Grãos de Areia”, dinamizados pelo Serviço 
Educativo dos SCM e o lançamento da 2.ª coleção de vestuário 
da marca EKA Company de Espinho por alunos da Escola Se-
cundária Gomes de Almeida.
Participantes: 214

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durantes os meses de Junho 
a Agosto desenvolveu os seguintes projetos: “21.º Encontro 
Internacional de Estátuas Vivas”, evento que contou com parti-
cipantes de diversas nacionalidades e com milhares de visitan-
tes e onde foi atribuído um voto de louvor a António Santos, 
recordista mundial, pelos seus trinta anos de carreira, homem 
estátua que esteve sempre presente em todos os encontros 
realizados em Espinho; “FESTinha”, inserido no FEST – Novos 

Realizadores | Novo Cinema; “Vir a Banhos” – recriação da praia 
de Espinho nos inícios do séc. XX; “Bandeira Azul”, projeto rea-
lizado em todas as praias do concelho com Bandeira Azul.

Participantes: 1783
Nota: A imprensa que esteve a fazer reportagem no 21.º Encon-
tro Internacional de Estátuas Vivas fez a previsão do número 
de visitantes entre os 10.000 e os 15.000. No Vir a Banhos, o 
número de pessoas que assistiram ao evento rondou as 3.500. 

SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo dos SCM desenvolveu entre os meses de 
Junho e Agosto as atividades “Hora dos Maiores”, “As vogais 
são demais”, o teatro de sombras “Grãos de Areia”, “Contos no 
Museu”, e as “Férias com a Cultura”, atividade realizada na Bi-
blioteca e no Museu Municipal durante as férias de Verão.
Participantes: 301

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESPINHO SURF DESTINATION
Teresa Bonvalot e Marco Mignot vencem Junior Pro Espinho 
2017
A portuguesa Teresa Bonvalot venceu a prova feminina do Ju-
nior Pro Espinho, que decorreu na Praia da Baía no passado 
mês e junho, com as melhores ondas de toda a prova – 1m, bem 
formadas e sem vento. Actualmente no seu último ano como 
júnior, a jovem de 17 anos venceu a prova de Espinho pelo se-
gundo ano consecutivo e com a vitória garantiu já o seu se-
gundo título europeu Pro Junior, por antecipação. Quando falta 
ainda uma etapa para terminar este circuito, Bonvalot tem já 
pontos suficientes para que nenhuma das suas adversárias a 
consiga ultrapassar.
“Espinho vai ficar para sempre no meu coração, pois foi aqui 
que conquistei dois títulos importantes. Embora não possa vol-
tar para competir nos juniores, voltarei certamente para apoiar 
e competir em qualquer outro evento que aqui se realize”, afir-
mou feliz a vencedora, que conseguiu a proeza de surfar ape-
nas duas ondas em toda a final – as duas melhores e as que 
mais peso tiveram na bateria.
Numa final repleta de nacionalidades diferentes, Teresa deixou 
a inglesa Ellie Turner na segunda posição, como na primeira 
etapa do ano, na Costa de Caparica, a taitiana Vahine Fierro 
no terceiro posto e a francesa Juliette Lacome no quarto lugar. 
Nas meias-finais, destaque para os quintos lugares ex-aequo 
de duas fortes representantes da nova geração portuguesa – 
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Mafalda Lopes e Francisca Veselko, que mostraram muito bom 
surf e se bateram fortemente por um lugar na final, contra sur-
fistas mais velhas e experientes. Em sétimo lugar ficaram a 
canária Lucia Machado e a francesa Neis Lartigue.
Na prova masculina, a final foi exactamente ao contrário da 
feminina. Os quatro surfistas presentes na última bateria do 
Junior Pro Espinho 2017 eram todos franceses. Marco Mignot 
começou bem, com duas ondas na casa dos sete pontos e, 
quando se sentiu confortável na primeira posição, descontraiu 
e começou a divertir-se a sério. O resultado foi que, em duas 
ondas seguidas, para a direita, Marco resolveu tentar aéreos de 
difícil execução... acertando-os descontraidamente, para sua 
própria incredulidade! Os juízes compensaram-no com duas no-
tas na casa dos nove pontos e Mignot cimentou a sua primeira 
vitória do ano, deixando os seus compatriotas a necessitarem 
de uma combinação de duas ondas para o alcançar.
No segundo lugar ficou o surpreendente e explosivo Erwan 
Blouin, de 17 anos, naquele que foi o seu melhor resultado de 
sempre num evento Pro Junior, apenas uma décima de ponto à 
frente de Leo-Paul Etienne, outro atleta que esteve sempre em 
evidência ao longo da prova e que terminou na terceira posi-
ção, deixando o quarto posto para Tiago Carrique.
Destaque ainda para o quinto lugar de Afonso Antunes, o me-
lhor português em prova. O atleta de 13 anos foi mesmo um 
dos destaques dos quartos de final, acertando manobras de 
grande nível e vencendo a sua bateria de forma espetacular, 
depois de ter vencido ontem a expression session com o mes-
mo tipo de aéreos.
Afonso acabou por ser eliminado nas meias finais, por surfistas 
mais velhos e experientes, a par do alemão Lenni Jensen, mas 
à frente do basco Ruben Vitoria e de outro jovem surpreen-
dente, da mesma geração – o muito engraçado inglês Stanley 
Norman. A primeira meia-final, entre Jensen, Vitoria, Etienne e 
Carrique foi talvez a bateria mais disputada de todo o evento, 
com todos os atletas a mostrarem excelentes manobras e pon-
tuações acima dos 14 pontos em 20 possíveis – um show de 
surf! Quanto aos outros dois portugueses ainda em prova esta 
manhã, Joaquim Chaves e Gonçalo Vieira terminaram num hon-
roso nono lugar ex-aequo, perto de avançarem para as meias-
-finais, um bom resultado para a sua faixa etária e experiência 
competitiva.
Espinho acolheu ainda no fim de semana de 20 e 21 de maio, 
a final do Circuito de Surf do Norte, organizada pela Federa-
ção Portuguesa de Surf e Gala Surf North Awards onde foram 
premiados atletas, fotógrafos, treinadores, entre outros que 
decorreu no Centro Multimeios de Espinho. 
Para assinalar o inicio do Verão, a 17 de junho, foi eleita a Miss 
ESD 2017 e a Miss Rainha Costa Verde. No dia seguinte, a 18 
de junho, realizou-se a prova “Girls on Top”, onde as surfistas 
competiram de salto alto, algo inédito e que em 2013 obteve 
o maior numero de inscrições num campeonato nacional femi-
nino. 
De 20 a 25 de junho decorreu ainda cinema à noite – Fest Film 
Surf – com a exibição de filmes nacionais e internacionais, a 
concurso.

EVENTO “PISTONS AND FINS”
21 a 23 de julho
Evento teve lugar pela primeira vez em Espinho… 
“O ‘Pistons & Fins’ foi inspirado no maior evento do género, que 
é o ‘Wheels and Waves’ de Biarritz, em França”,
Entre os dias 21 e 23 de julho, Espinho recebeu, pela primeira 
vez, o Pistons & Fins – the Engines and Boards Festival.
Carros, motas, surf, música e street food fizeram parte do even-
to, centralizado na Alameda 8, em Espinho. 
Ao longo dos três dias,  decorreram várias iniciativas, incluindo 
concertos, exposições e competições de surf e corrida. 
A primeira edição deste festival contagiou a cidade com boa 
música e boa disposição.
Organizado pela associação local Backdoor Club, em parceria 
com a Câmara Municipal de Espinho.

ESPINHO NA MAIOR E MAIS ANTIGA FEIRA DE 
ARTESANATO NACIONAL

40º FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DE VILA DO CONDE 
Espinho esteve uma vez mais representado, na 40ª Feira Na-
cional de Artesanato de Vila do Conde, que decorreu de 22 de 
julho a 6 de agosto.
A Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde assinalou este 
ano, a sua 40.ª edição consecutiva, com um programa que sur-
preender os milhares de visitantes que, ano após ano, fazem 
deste evento a maior e melhor mostra das artes tradicionais 
portuguesas. Reunindo mais de duas centenas de artífices 
nacionais, o certame dedicou particular atenção às Rendas de 
Bilros, secular tradição de Vila do Conde e que, de resto, esteve 
na origem do evento.
A presença, com vista à promoção do Concelho, foi representa-
da pelo Artesão Herculano Alves, com trabalho ao vivo em ma-
deiras e o cartaz de animação da Feira, contou com a atuação 
do Rancho Folclórico de S. Tiago de Silvalde.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Manteve-se a análise e o apoio prestado no âmbito da gestão 
das candidaturas a habitação social, assim como as atividades 
de gestão corrente, no que respeita ao atendimento, encami-
nhamento e acompanhamento de situações diversas.
Foi dada continuidade à diligência de recolha de resíduos e lim-
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peza do espaço exterior de uma habitação, no âmbito de um 
processo de ação social gerido pela Rede Local de Intervenção 
Social (RLIS) de Espinho. 

HABITAÇÃO SOCIAL
O atendimento e acompanhamento de proximidade e a articu-
lação interinstitucional são uma aposta dos serviços, visando a 
promoção do bem-estar da população residente em habitação 
social e numa lógica de procura conjunta e partilhada de so-
luções, com vista à resolução dos problemas com que se de-
param. Assim, manteve-se um atendimento semanal fixo em 
todos os territórios onde se situam os complexos de habitação 
social do município, para além da realização de visitas domici-
liárias sempre que necessário.
Foram realizadas reuniões de entrada com os moradores de to-
dos os blocos do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, bem 
como com reuniões de entrada com os moradores de vários blo-
cos do Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos.
No âmbito da gestão mensal dos atrasos e incumprimentos no 
pagamento das rendas dos fogos de habitação social, os ser-
viços continuam a reforçar os contactos regulares com os mo-
radores em situação de incumprimento e com os técnicos que 
realizam o acompanhamento das famílias no âmbito da medida 
de Rendimentos Social de Inserção e de Ação Social nos diver-
sos complexos habitacionais, verificando-se que o procedimen-
to funciona e tem resultados muito positivos. 

ARTICULAÇÃO INTRAINSTITUCIONAL
Tendo em conta o atendimento e acompanhamento de pro-
ximidade, os serviços continuaram a registar um conjunto de 
queixas dos arrendatários, nomeadamente no que respeita à 
necessidade de obras de reparação e manutenção nas suas 
habitações, sendo as mesmas encaminhadas para a Divisão de 
Obras Municipais, numa lógica de articulação, reforço e procura 
de soluções.
Na sequência da implementação de um Parque Infantil no Com-
plexo Habitacional da Quinta, em Paramos, os serviços prepa-
ram e levaram a cabo a inauguração do mesmo, no passado dia 
27 de julho, com a realização de diversas atividades de anima-
ção e oferta de lanche para as crianças residentes no complexo 
habitacional.
 

COMISSÃO DE MORADORES
A Comissão de Moradores de Paramos realizou a sua reunião 
trimestral com o Sr. Presidente, dando conta das várias ne-
cessidades e melhorias neste Complexo Habitacional, e foi 
efetuando a articulação com a técnica da DASIS sempre que 
necessário.

HORTAS COMUNITÁRIAS
Foi efetuada, a 6 de junho, uma visita da LIPOR às Hortas Co-
munitárias de Paramos, acompanhada pela técnica da DASIS 
que realiza a gestão social do território, tendo as técnicas da 
LIPOR demonstrado o seu contentamento pelo sucesso desta 
iniciativa.

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Realizaram-se várias reuniões com o Eixo 3 do CLDS-3G ‘Es-
pinho Vivo’, com vista à realização de atividades nos diversos 
complexos de habitação social municipal.
Foi desenvolvida a atividade construção, pintura e colocação 
de papeleiras junto aos três blocos habitacionais propriedade 
do Município de Espinho situados na Marinha de Silvalde, no 
âmbito do CLDS 3G ´Espinho Vivo´, Eixo 3, dinamizado pelo 
Centro Social de Paramos.
Foi reforçada a articulação com o Centro Comunitário do Centro 
Social de Paramos, não só no que respeita ao apoio prestado 
às atividades realizadas no complexo habitacional como tam-
bém no âmbito do acompanhamento da medida de Rendimento 
Social de Inserção e de Ação Social. Foi ainda prestada colabo-
ração na atividade “Peddy-Paper: O Bairro Lá Fora”, promovi-
da pelo Centro Comunitário, que abrangeu crianças e jovens 
residentes no Complexo Habitacional da Quinta, com o apoio 
de recursos humanos e disponibilização de prémios para os 
vencedores. 
Foi prestado todo o apoio necessário e assegurada presença 
na reunião do Núcleo Territorial do Programa de Respostas In-
tegradas (PRI) de Espinho do Centro de Respostas Integradas 
(CRI) Porto Central, que decorreu na sala de reuniões da Câma-
ra Municipal, no dia 17 de julho.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção (NLI) de Espinho.

ATIVIDADES SENIORES / ENVELHECIMENTO E 
ISOLAMENTO

Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:

- 6º Baile sénior 2017 (“Festa de Verão”), que decorreu no dia 
25 de junho, na Nave Polivalente de Espinho. Nos dias 20 a 23 
de junho foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento 
e nos dias 22 e 23 foi realizada a montagem e decoração do 
espaço. Participaram 277 seniores;
- 7º Baile sénior 2017, que decorreu no dia 23 de julho, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 18 a 20 de 
julho foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no 
dia 21 foi realizada a montagem e decoração do espaço. Parti-
ciparam 108 seniores;
- 8º Baile sénior 2017, que decorreu no dia 27 de agosto, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 22 a 25 de 
agosto foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e na 
tarde do dia 25 foi realizada a montagem do espaço. Participa-
ram 120 seniores;
- Viagem sénior – Cruzeiro no Mediterrâneo, que decorreu de 7 
a 16 de julho, com um grupo de 33 participantes;
- Viagem a Oeiras, que decorreu de 9 a 14 de julho, com um 
grupo de 48 participantes;
- Desenvolvimento da atividade Cinema sénior 55+, no cine-
ma do Centro Multimeios de Espinho, com a participação de 37 
seniores;
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- Participação a 26 de julho no Dia Metropolitano dos Avós, no 
Europarque, em Santa Maria da Feira, com a participação de 
300 seniores do município de Espinho.

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE (GAE)
No período em análise, o GAE realizou diversos atendimentos 
para apoio e encaminhamento para resolução de diversas si-
tuações, no âmbito das suas atribuições.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
Foram realizadas entrevistas com novos voluntários, com vista 
à recolha de informação para registo no BLV e posterior inte-
gração dos mesmos numa entidade promotora de voluntariado.

IGUALDADE DE GÉNERO
Foi finalizada a proposta do Plano Municipal para a Promoção 
da Cidadania e Igualdade de Género (“Elos e Nós”), tendo a 
mesma sido aprovada pela Câmara Municipal em sua reunião 
ordinária de 28/08/2017. 

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 362 utilizações.

ACOLHIMENTO DE RECOLOCADOS
No âmbito dos processos de proteção internacional dos dois 
jovens eritreus acolhidos pela Paróquia de Espinho, e tendo 
sido concedido a ambos o “Estatuto de Refugiado”, foi presta-
da toda a colaboração necessária à notificação dos jovens, bem 
como à renovação das autorizações de residência.

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
Os serviços asseguram presença nas seguintes iniciativas:

- Formação “Roteiro Medição do Impacto Social”, promovido 
pela Área Metropolitana do Porto (AMP), que decorreu no dia 7 
de junho, na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto 
(FPCE-UP);
- Acão de sensibilização sobre o “SIADAP”, dinamizada pela Di-
visão Gestão de Recursos Humanos, na CME, no dia 8 de junho;
- IV Fórum de Empreendedorismo Social AMP 2020, promovido 
pela Área Metropolitana do Porto (AMP) e pelo Laboratório de 
Investimento Social (LIS), no Porto, no dia 18 de julho.

PROGRAMA REDE SOCIAL
Foram realizadas três reuniões do Núcleo Executivo da Rede 
Social e uma reunião do Conselho Local de Ação Social (CLAS) 
de Espinho.
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foram realizadas 
duas reuniões, uma das quais com o NPISA do Porto.
Foi assegurada presença na reunião da Plataforma Supracon-
celhia do Grande Porto, que decorreu no dia 17 de julho, no 
Centro Distrital de Segurança Social do Porto.

Procedeu-se à atualização da informação que consta no Guia 
de Recursos do concelho.

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JO-
VENS DE ESPINHO
Esteve patente entre os dias 7 e 29 de junho a exposição 
“Crianças no Mundo com Direitos”, do Instituto de Apoio à 
Criança, no FACE, tendo sido visitada por diversas turmas do 
ensino básico.
A equipa da CPCJ de Espinho participou ainda nas atividades 
comemorativas do Dia Mundial da Criança.

OUTRAS ATIVIDADES
- Implementação no Município de Espinho do projeto “Acessi-
bilidade em Língua Gestual Portuguesa” promovido pela Área 
Metropolitana do Porto (AMP).
- Celebração, no dia 8/08/2017, de um «Protocolo de Colabo-
ração entre a Câmara Municipal de Espinho e a “Projeto TRIN-
SHEIRA – Associação para o Desenvolvimento Pessoal, Social e 
Cognitivo” para efeitos de intervenção no Campo de Futebol do 
Conjunto Habitacional da Ponte de Anta com vista à criação de 
uma Galeria de Arte Pública»
- Celebração, no dia 8/08/2017, de um «Protocolo de colabo-
ração entre a Câmara Municipal de Espinho e a “Projeto TRIN-
SHEIRA – Associação para o Desenvolvimento Pessoal, Social e 
Cognitivo” para efeitos da utilização da Loja n.º 3 do Bloco 3 do 
Conjunto Habitacional da Ponte de Anta», com o objetivo de 
“Promover ações de formação e workshops que desenvolvam 
capacidades pessoais, sociais e cognitivas por via da educação 
não-formal, abordando temáticas como a liderança servidora, 
a tomada de decisões, a resiliência, a participação coletiva, 
o grafite responsável e a reciclagem criativa de materiais ou 
equipamentos, o empreendorismo e inovação social, a gestão 
de projetos, a economia social, o desporto, o storytelling, a co-
municação, o branding e o design”.;
- Apoio à implementação do Programa Operacional de Apoio às 
Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) no concelho de Espinho, 
que terá como pólo recetor a ADCE e como entidades mediado-
ras a ADCE, o Centro Social de Paramos e a Cerciespinho.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, 
foram realizados os seguintes eventos:

NAVE POLIVALENTE
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CAMPEONATO DIAMOND CUP 2017 
2, 3 e 4 de junho de 2017 
No evento realizado no passado fim-de-semana, 2, 3 e 4 de 
Junho na Nave Desportiva de Espinho, a organização esteve a 
Cargo da Federação Lusa de Cultura Física, L.da IFBB Portugal, 
sendo o responsável pela organização da prova Jorge Lopes, 
Vice-Presidente da IFBB Portugal. Intitulada de “Diamond Cup 
Portugal 2017” este evento contou com a participação de 90 
atletas nacionais e 143 atletas internacionais. 

CAMPEONATO DISTRITAL DE CONJUNTOS 
24 de junho de 2017 
Realizou-se na Nave Polivalente mais um Campeonato Distri-
tal de Conjuntos, com organização da Associação de Ginástica 
do Norte e Associação Académica de Espinho, contando ainda 
com o precioso apoio do Município de Espinho. Nesta prova es-
tiveram, presentes cerca de 115 atletas. 

BAILE DE VERÃO AÇÃO SOCIAL – MUNICÍPIO 
ESPINHO 
25 de junho de 2017 
A Nave Polivalente de Espinho recebeu perto de três centenas 
de seniores do concelho, no passado domingo (25 junho), para 
a habitual tarde de festa que marca o início da nova estação. 
Com a animação musical a cargo dos “Intemporal Show Band”, o 
baile esteve animado e cheio de boa disposição. 
O autarca Pinto Moreira esteve presente para saudar e fazer 
a festa com os presentes, numa tarde repleta de boa energia, 
dedicada aos mais velhos. Estas iniciativas da Câmara Munici-
pal de Espinho pretendem valorizar a experiência de vida da 
população sénior do concelho, combater o isolamento e propor-
cionar o reencontro entre pessoas da mesma geração.

VI AMB VOLLEYBALL CUP 2017 – SANTA CASA”
3 a 9 de julho de 2017

A AMB – Academia Maia Brenha realizou a quinta edição do 
Torneio Internacional de Voleibol.
A edição de 2017 – a sexta – decorreu entre os dias 3 e 9 de 
julho de 2017 na Cidade de Espinho, tendo trazido uma vez 
mais um misto de corres e animação, juventude de desporto, à
Capital Nacional do Voleibol. Miguel Maia e João Brenha, Atle-
tas Olímpicos portugueses que entre 1996 e 2004 (Atlanta, 
Sidney e Atenas), representaram com elevada galhardia e de-
dicação Portugal naquelas Olimpíadas, continuam a trazer a 
Espinho (e a Portugal), milhares de participantes e atletas de 
voleibol, com o intuito de jogarem, conviverem, partilharem cul-
turas e conhecerem uma realidade única que decorre na nossa 
Cidade.
Em 2017 o Torneio teve o nome “AMB VOLLEYBALL CUP 2017 
– SANTA CASA”, e teve como números importantes:
- Mais de 3.000 participantes (entre atletas, treinadores, vo-
luntários e staff da organização).
- Cerca de 250 equipas de escalões que vão desde os “Minis” 
aos “Sub-23”, passando por infantis, iniciados, cadetes, juvenis 

e juniores, de ambos os géneros.
- Mais de 80 clubes diferentes, de entre Portugal, Espanha, Ca-
nadá, Bélgica e Angola
- 34 Campos de jogo distribuídos por Nave Polivalente (13), As-
sociação Académica de Espinho (3), Pavilhão Napoleão Guerra 
(3) e Esmoriz Ginásio Clube (4), para além de 11 Campos de 
Minis instalados no Complexo de Ténis de Espinho..
- A presença de uma Seleção Espanhola de Voleibol, composta 
por alguns dos melhores praticantes da modalidade, que nos 
visitaram e dos quais pudemos ouvir palavras de agradecimen-
to pela hospitalidade da população e pela beleza da Cidade que 
os soube acolher durante 3 dias.
- Milhares de visitantes (adeptos e familiares dos diversos clu-
bes), que utilizaram os alojamentos locais (hotéis, “hostels”, 
pensões, residenciais) do concelho para dormidas, bem como 
recorreram a restaurantes e cafés da cidade para as suas refei-
ções. O recurso a outros serviços (por exemplo, transportes) e 
lojas comerciais foi igualmente inevitável.
- Para além disto, foram já feitas confirmações em diversos 
estabelecimentos comerciais de vários sectores (alojamento, 
restaurantes, cafés, supermercados, lavandarias, cabeleireiros, 
padarias, lojas de vestuário, etc.) de que o movimento de pes-
soas afetas ao Torneio, teve um impacto económico importan-
te durante o período de 1 a 9 de julho de 2017.
- Por informação da LIPOR, o Torneio de Voleibol “VI AMB VOL-
LEYBALL CUP 2017 – SANTA CASA”, permitiu a recolha de “940 
kg de resíduos de embalagens plásticas, 600 kg de resíduos 
orgânicos e 50 kg de papel/ cartão”.

FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DE CASTELA E 
LEÃO 
10 de julho a 2 de agosto
Mais de 2500 jovens praticantes de basquetebol feminino e 
masculino da Federación de Baloncesto de Castilla y Leon (Es-
panha), estagiaram  na cidade de Espinho, durante o mês de 
julho.
 Desde 2007 e pelo 10º ano consecutivo que os jovens bas-
quetebolistas desenvolvem esta modalidade em Espinho, na 
Nave Polivalente de Espinho e no Pavilhão Napoleão Guerra, 
visto que estes equipamentos oferecem todas as condições 
para os treinos diários.
 Os jovens atletas tiveram a possibilidade de usufruir de todas 
as comodidades oferecidas pela Pousada de Juventude de Es-
pinho, bem como desfrutar dos encantos da nossa cidade, da 
Piscina Solário Atlântico, das praias de Espinho, e prometeram 
voltar novamente para o próximo ano.

3º ESTÁGIO DE ESGRIMA DE ESPINHO NGD
De 21 a 27 de agosto de 2017
Este estágio serviu essencialmente de meio de preparação de 
início de época para a maior parte dos participantes. As ses-
sões de treino apresentaram um importante carácter de prepa-
ração física, geral e específica, assim como sessões de assaltos 
(oposição) e lições individuais.
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- Escalão etário dos participantes
O estágio foi aberto a jovens esgrimistas de ambos os sexos 
entre os 12 e os 16 anos (escalões de infantis, iniciados e ca-
detes), com pelo menos, dois anos de prática de esgrima, na-
cionais e estrangeiros.
- Número de participantes
Na edição deste ano, participaram 15 jovens esgrimistas, re-
presentantes de 5 clubes, de Portugal (SCP e NGD) e de França 
(Chambéry, Moirans e Colmar).
- Enquadramento
O estágio foi enquadrado pelo Mestre de Armas Raul Cabral, 
coadjuvado pela Mestre de Armas Théodora Fosse do “Cercle 
d´Escrime de Moirans”, França, tendo o Ricardo Gouveia asse-
gurado a logística local.
- Alojamento e refeições
Pousada de Juventude e restaurante “Casa da Micas”
- Contrapartidas
Compra de equipamento desportivo utilizado no estágio (cor-
das de saltar, raquetes de
badminton e volantes, bolas de ténis), que junto ao adquirido 
no ano passado reverte a favorda secção de esgrima da NGD.
- Organização

Novasemente e Raul Cabral

Clubes utilizadores da Nave Polivalente
NovaSemente G.D. 
 - Esgrima
 - Halterofilismo
 - Ginástica de Manutenção
 - Badmínton
S. C. Espinho
 - Voleibol Formação
 - Voleibol Seniores
 - Andebol
A. A. Espinho
 - Ginástica Rítmica
 - Andebol
 - Badmínton
 - Voleibol
Coro Amigos da Música 
 - Coro
Núcleo de Montanha 
 - Escalada
C.A.T.M.E. 
 - Ténis de Mesa
Espinho em Forma 
 - Caminhada / Ginástica de Manutenção
Sporting Clube Silvalde 
 - Futsal
Academia Maia/Brenha 
 - Voleibol Formação
Clube Voleibol de Espinho
 - Voleibol
C.C.D. “Os Mochos”
 - Voleibol

C.C.D. C.M. Espinho
 - Futsal
Aero Clube da costa Verde 
 - Aeromodelismo 
Policia de Segurança Pública
 - Futsal

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 5 jogos
Futsal - 0 jogos
Voleibol - 5  jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

CURSO INTERNACIONAL DE KARATÉ DA LINHA 
SHOTOKAN RYU KASE HÁ 
16, 17 e 18 de junho de 2017 
Realizou-se no Pavilhão Napoleão Guerra, pelo terceiro ano 
consecutivo o Curso Internacional de Karaté da linha Sho-
tokan Ryu Kase Há. Este evento esteve a cargo do Instituto 
Português de Artes Tradicionais Japonesas, Departamento de 
Karaté, cujo Diretor Técnico foi Filipe Sancho. Esta atividade 
contou com a presença de cerca de 60 atletas vindos de várias 
partes de Portugal, em especial dos distritos de Aveiro, Porto 
e Leiria. Juntaram-se também participantes vindos da Bélgica 
e Inglaterra.

VI AMB VOLLEYBALL CUP 2017 – SANTA CASA”
3 a 9 de julho de 2017

FÉRIAS DESPORTIVAS NGD
Dias 14, 17 e 28 de julho

ESTÁGIO INTERNACIONAL DE BADMÍNTON NGD
De 6 a 13 de agosto
- Organização a cargo da; Novasemente Grupo Desportivo 
(NGD)
- Número de participantes; 27 atletas, 3 treinadores
- Outros dados que entendam relevantes:
Estágio teve a presença de vários atletas convidados, que vie-
ram a Espinho preparar a Época de 2017/2018, nomeadamen-
te:
- Bernardo Atilano: preparar o Ciclo Olímpico para os Jogos Olím-
picos de TÓQUIO 2020
- João Chang: Pré-Época para o Ciclo de Apuramento para os 
Jogos Olímpicos da Juventude
- Joana Eduardo: Pré-Época para o Ciclo de Apuramento para os 
Jogos Olímpicos da Juventude
- Bruno Carvalho, Campeão Europeu Universitário
vários Campeões Nacionais
- Atletas do NGD, para Estágio de Pré-Época 2017/2018
Treinos bi-diários, de manhã e ao final da tarde
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Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.
NovaSemente G.D. 
 - Esgrima
 - Futsal
 - Ginástica de Manutenção
S. C. Espinho
 - Andebol
A. A. Espinho
 - Andebol
Policia de Segurança Pública
 - Futsal

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 1 jogos
Futsal - 3 jogos
Voleibol - 1 jogos 

PISCINA MUNICIPAL

Protocolos com Escolas:
·  Escola Secundária Dr. Manuel Gomes Almeida;

Em média, tivemos cerca de 200 a 240 alunos por semana que 
usufruíram destes Protocolos existentes com a Autarquia, para 
utilização das instalações da Piscina Municipal.

Eventos:
-Torneio Inter-Turmas da Piscina Municipal, dia 3 de Junho;
- XXVII Festival Natação SC Espinho, dia 24 Junho;

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
O Municipio de Espinho levou a cabo as comemorações do Dia 
Mundial da Criança para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo no 
dia 01 de junho.
Muita música, jogos, coreografias e brincadeiras nos insuflá-
veis, sob o controlo de técnicos especializados e dos respetivos 
professores acompanhantes, entre outras atividades fizeram 
as delícias de milhares de crianças, durante todo o dia, na Praça 
Dr. José de Oliveira Salvador e no Parque João de Deus.
Estas comemorações contaram com a presença de 1.800 alu-
nos, professores, coordenadores das escolas, elementos das di-
reções dos agrupamentos de escolas e funcionários da Divisão 
de Educação e Juventude.

JOGOS DE PRAIA ESCOLAR | DESPORTO ESCO-
LAR DE ENTRE DOURO E VOUGA
A Coordenação Local de Desporto Escolar de Entre Douro e 
Vouga, à imagem de anos anteriores, organizou, no dia 02 de 
junho, entre as 9:00 e as 17:30, na praia Marbelo – Espinho, 
os Jogos de Praia de Desporto Escolar nos quais participaram 
cerca de 600 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 cir-
cundante;
• 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
• Disponibilização de algumas valências das instalações da piscina;
• Apoio logístico diverso.

AMB VOLLEYBALL CUP 2017 
A edição 2017 do AMB - “Torneio Internacional AMB Volley-
ball Cup 2017” decorreu entre 03 a 09 de julho, na cidade de 
Espinho.
Este evento envolveu cerca de 2500 atletas, dos 08 aos 23 
anos, de equipas provenientes de vários pontos do mundo.
O Município de Espinho, através da Divisão de Educação e Ju-
ventude, disponibilizou escolas para pernoita dos participantes 
no torneio.

VIAGEM FINALISTAS 1.º CICLO ENSINO BÁSICO – 
JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA 
No dia 09 de junho, a Divisão de Educação e Juventude 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 317 crianças e 45 adultos, entre 
os quais professores, assistentes operacionais, colaboradores 
do município, imprensa, Cruz Vermelha, FCAPE, o Presidente 
da Câmara Municipal de Espinho – Dr. Pinto Moreira, o Vice-
-Presidente – Dr. Vicente Pinto e ainda Presidentes de Junta de 
freguesia do concelho.
O município ofereceu a todas as crianças uma t-shirt, um boné 
e o almoço volante.
Os alunos puderam ainda disfrutar do espetáculo na Baía dos 
Golfinhos e de uma viagem no teleférico onde foi possível con-
templar 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.

UNIVERSIDADE JÚNIOR 
A Universidade do Porto, através do programa Universidade 
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Júnior, abriu mais uma vez as suas portas, no Verão de 2017, 
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 112 alunos resi-
dentes e/ou estudantes no concelho, inscritos neste programa.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MU-
NICÍPIO DE ESPINHO E A FUNDAÇÃO ANTÓNIO 
CUPERTINO DE MIRANDA PARA EFEITOS DO 
PROJETO “NO POUPAR ESTÁ O GANHO”
A promoção da educação financeira é considerada a nível na-
cional e internacional como uma prioridade na formação dos 
cidadãos, que devem, o mais cedo possível nas suas vidas, ser 
capacitados para serem capazes de tomar decisões financeiras 
adequadas aos recursos de que dispõem, pois delas depende o 
seu bem-estar pessoal e familiar, no presente e no futuro, e da 
sociedade como um todo. 
A Fundação António Cupertino de Miranda é uma instituição 
privada de utilidade pública, sem fins lucrativos, que tem por 
missão a promoção de atividades e projetos, na área da edu-
cação e da cultura, que contribuam para o desenvolvimento da 
sociedade do conhecimento e da coesão social e para a melho-
ria das condições de vida dos cidadãos. 
No âmbito da sua missão, a Fundação concebeu um programa 
de educação financeira dirigido ao público escolar, denomina-
do “No Poupar Está o Ganho”, que tem vindo a implementar 
através do Museu do Papel Moeda, de forma estruturada, nas 
escolas de diversos municípios da Região Norte, desde 2010.
O município celebrou protocolo com a Fundação António Cuper-
tino de Miranda para estimular o desenvolvimento e alarga-
mento da implementação do programa de educação financeira 
“No Poupar Está o Ganho” às escolas da rede pública do Muni-
cípio, através do seu apoio financeiro e do acompanhamento 
e monitorização da sua implementação nos próximos 3 anos 
letivos.

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA E 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
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 03 a 28 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 196 crianças do pré-escolar 
(AAAF) e 145 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 às escolas.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal 
objetivo proporcionar às crianças experiências  lúdicas diferen-
ciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curricular 
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.

N.º ALUNOS INSCRITOS - AAAF/CAF
Alunos inscritos nas férias de Verão 2016/2017 

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Escola Básica de Paramos

 N.º Alunos Pré-Escolar: 24

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 11

Escola EB1/JI Espinho 2

 N.º Alunos Pré-Escolar: 52

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 52

Escola Básica de Silvalde

 N.º Alunos Pré-Escolar: 21

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 6

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Escola Básica de Anta

 N.º Alunos Pré-Escolar: 29

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 31

Escola EB1/JI Espinho 3

 N.º Alunos Pré-Escolar: 46

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 45

JI Guetim

 N.º Alunos Pré-Escolar: 25

TOTAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

 N.º Alunos Pré-Escolar: 196

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 145
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OBRAS PARTICULARES 
E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, 

destacam-se as seguintes atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 

Licenciamento Zero

 Estabelecimento:10

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 49

 Alojamento Local: 13

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 90

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 82

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 104

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 393

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 146

N. DE OFÍCIOS: 308

 Atendimentos: 75

 Obras Particulares: 233

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 44

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 88
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença nas atividades desportivas promovidas pela Divi-
são de Desporto, realizadas na Piscina Municipal de Espinho 
e na Alameda 8.
- Presença na “Taça Distrital de Aveiro Masculina - Espinho X 
Esmoriz”, em Santa Maria de Lamas. 

- Presença no “Jantar Peregrinos de N.ª Sr.ª Ajuda”, no Centro 
Luso Venezuelano.

- Presença na apresentação do Livro “Por dentro das 
palavras” de Fernanda Cabral, na Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva.

- Presença na “Taça Cidade de Espinho - época 2016/2017”, 
no Complexo de Cassufas.

- Presença no “33º Aniversário do Sporting Clube de Silvalde”, 
na Casa da Cultura de São Tiago.

- Presença nos “Jogos de Airsoft”, realizados no Parque da 
Cidade.

- Presença no “Pequeno-almoço” promovido para a Embaixa-
dora dos Estados Unidos, no âmbito do FEST, que decorreu 
no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho. 

- Presença no “Convívio Sénior”, realizado em Ílhavo. 

-Presença na “Cerimónia de Abertura do FEST”, que decorreu 
no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença na “Gala Entrega de Prémios - época 2016/2017 - 
A.F.P.C.E”, no FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho.

- Presença no “Hastear das Bandeiras Azuis”, nas Praias do 
Concelho. 

- Presença na entrega de diplomas da Escola Básica Nº 2, no 
Pavilhão Jerónimo Reis.

- Presença na “Festa Final de Ano” da Escola Básica de Anta, 
no Centro Escolar de Anta.

PRESENÇAS
- Presença no “Dia Mundial da Criança”, no Parque João de 
Deus.

- Presença na homenagem ao Presidente da Câmara de Espi-
nho pelo IFBB, realizada na Nave Polivalente de Espinho.

- Presença no Festival Solidário de Tunas, que decorreu no 
Casino de Espinho.

- Presença na “Viagem de Finalistas do 4º ano do Ensino 
Básico das Escolhas do Concelho de Espinho, ao Jardim Zooló-
gico de Lisboa.

- Presença na apresentação dos trabalhos “Concurso de 
Ideias Empreendedoras”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença no Espetáculo “1001 Noites no Casino”, no Centro 
Multimeios de Espinho.

- Presença no jantar no âmbito do “Festival de Folclore de 
Paramos”, realizado no Centro Escolar de Paramos.

- Presença no “Festival de Folclore de Paramos”, na sede do 
Rancho.

- Presença no “Arraial Minhoto” da Associação Desportiva de 
Esmojães, na Quinta da Serração. 

- Presença na Cerimónia do “11º Aniversário da Associação 
dos Antigos Alunos da Escola da Tourada”, no Auditório da 
Junta de Freguesia de Espinho.

- Presença na entrega de prémios do “21º Encontro Interna-
cional de Estátuas Vivas”, no Salão Nobre da Câmara.

- Presença no “25º Aniversário da Área Metropolitana do 
Porto”, na Casa da Música do Porto.

- Presença na “Eucaristia e Procissão da Festa do Corpo de 
Deus”, na Capela de São Pedro. 

- Presença na entrega de prémios “ Trilhos de Espinho”, na 
Nave Polivalente de Espinho. 

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Presença na “Festa Final de Ano” da Escola Básica Espinho 
3, na Escola Espinho3.

- Presença nas “Marchas de S. João – Évida”, no Largo da 
Câmara.

- Presença na Exposição “Maria, o Mar e outras invocações”, 

no Salão Paroquial de Paramos.

- Presença na “Festa de S. João”, no Rio Largo.

- Presença na “Festa de S. João” na Praia de Paramos.

- Presença na “Foto com os Campeões Futebol Popular”, na 
Câmara Municipal de Espinho.

- Presença na “XXVII Festa de Natação S.C.Espinho”, Piscina 
Municipal de Espinho. 

- Presença na “Eucaristia e Procissão na Festa S. João de 
Paramos”, que decorreu na Praia de Paramos.

- Presença no “Baile de Verão Sénior”, na Nave Polivalente de 
Espinho.

- Presença na Conferência de Imprensa do FIME, que decor-
reu na Rua 2.

- Presença no “Aniversário do Running”, no Largo da Câmara.

- Presença na Inauguração do Parque Infantil do Bairro de 
Paramos.

- Presença no Jantar do “2º Aniversário do Running Espinho”, 
no Restaurante Ripolins em Grijó.

- Presença na apresentação do plantel da equipa de futebol 
Novasemente, na Sede do clube.

- Presença no Jantar Comemorativo do “60º Aniversário da 
Banda São Tiago de Silvalde”, no Restaurante Flor da Corga.

- Presença no “Festival Internacional de Folclore”, no Largo 
da Câmara.

- Presença na “Etapa do Campeonato Mundial de Voleibol – 
Final”, na Praia da Baía.

- Presença no “All Star Game – AMB”, que decorreu na Nave 
Polivalente de Espinho.

- Presença na Sessão Solene do “14º Aniversário da Elevação 
Vila Silvalde” da Junta de Freguesia de Silvalde.

- Presença no “Concerto FIME - Coro Gulbenkian / Michel 
Corboz”, na Igreja Matriz de Espinho.

- Presença na “Bebéteca”, na Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva.

- Presença na “Festa no Centro Comunitário Ponte Anta”, no 
Bairro da Ponte de Anta.

- Presença na inauguração da exposição de Escultura e 
Pintura “Dedentro”, no Face – Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho.

- Presença no “XXVII Festa de Folclore Semente 2017”, em 
Guetim.

- Presença na “10º Edição do Vir a Banhos”, na Praia Sereias.

- Presença na apresentação do livro “O controlo da Despesa 
Pública das Autarquias Locais”, na Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva. 

- Presença nas “Tasquinhas de S. Tiago”, em Silvalde.

- Presença no “Concerto de Encerramento do FIME”, no Largo 
Câmara.

- Presença na “4ª Caminhada Solidária a favor do IPO - Resis-
tentes”, na Alameda 8.

- Presença na Eucaristia do “80º Aniversário da Sta. Da Casa da 
Misericórdia de Espinho”, na Igreja Municipal de Espinho.

- Presença no “Baile Sénior de Julho” no Salão Nobre da Piscina 
Solário Atlântico.  

- Presença na entrega dos prémios “ Solverde Campeonato 
Nacional 2017”, no Oporto Golf Club.

- Presença na entrega de Prémios do “Campeonato Nacional 
de Voleibol de Praia”, na Praia da Baía.

- Presença na abertura do Festival Oito24, no Concerto “Real 
Orquestra”, na Alameda 8.

- Presença no “Desfile do Pescador - Festa N. Sr. Mar”, no 
Largo Câmara.

- Presença na “Festa das Coletividades - Banda União Musical 
Paramense”, em Paramos.

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

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

- Presença na Missa e Procissão da “Festa N. Sr. Guia”, em 
Guetim.

- Presença na “Procissão da Festa N. Sr. Do Mar”, em Silvalde.

- Presença na apresentação do Livro “Vale Sempre a Pena” de 
Manuel Freitas, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Presença na Sessão Solene do “93º Aniversário da Tuna 
Musical de Anta”, na Sede.

- Presença na Missa do “93º Aniversário da Tuna Musical de 
Anta”, na Igreja Paroquial de Anta.

- Presença na “Romagem ao Cemitério” de Anta.

- Presença no almoço comemorativo do “93º Aniversário da 
Tuna Musical de Anta”, na Sede da Tuna.

- Presença na Sessão Solene do “41º Aniversário dos Leões 
Bairristas”, na Sede do clube.

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

- Presença na procissão da “Festa N. Sr. Calvário”, em Silvalde.

- Presença na missa da “Festa do Emigrante Vareiro”, na Cape-
la S. João.

- Presença nas “Comemorações do 45º Aniversário do Grupo 
Desportivo dos Outeiros”, na Quintinha.

- Presença na “Festa do Emigrante Vareiro” no espetáculo do 
Herman José, na Praia de Paramos.

REPRESENTAÇÕES
- Representação no “Jantar comemorativo dos 60 anos da Escola 
Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida”, no Casino Solverde.
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

tório do Casino de Espinho.

- Representação na inauguração da Exposição Fotográfica 
“80 anos 80 Vidas” - S.C.M.E, no Centro Multimeios de Espi-
nho.

- Representação no “2º Aniversário de Running Espinho”, no 
Largo da Câmara.

- Representação na “Cerimónia de Inauguração da 
McDonald’s” em Espinho, na Rua 20.

- Representação na “Apresentação da Equipa de Futebol
Feminino da Novasemente”, no Casino Solverde.

- Representação no “Dia Metropolitano dos Avós”, no Euro-
parque.

- Representação “Torneio Comendador Manuel Oliveira Violas 
- S.C.E”, no Estádio do Espinho.

- Representação no “Jantar do Torneio Internacional Américo 
Freitas”, na Sede do Rio Largo.

- Representação no “Torneio Internacional Américo Freitas - 
Entrega Prémios”, na Sede Rio Largo.

- Representação na “Entrega de prémios das 60 Horas Ande-
bol de Praia”, na Praia Marbelo.

- Representação na Sessão Solene do “Festival de Folclore 
dos Altos-Céus 2017”, na Junta de Freguesia de Anta. 

- Representação no “Hastear da Bandeira do 45º Aniversário 
dos Outeiros”, na sede do clube.

- Representação na Missa do “45º Aniversário do Grupo Des-
portivo Outeiros”, na Igreja de Silvalde.

- Representação na parada “Homenagem aos militares “ - 

BAT.CAÇ.770, no Largo da Câmara.

- Representação na “Fase Final de Futsal do Santander”, que 
decorreu no Pavilhão Napoleão Guerra.

- Representação na “Conferência com Miguel Rocha Vivas” - 
Miguel Vivas e Irene Nossa, na Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva.

- Representação na Conferência “Desportos de Praia - Especi-

ficidades”, realizado na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação no “42º Aniversário do Grupo Desportivo da 
Idanha - Jogo de Futebol”, no Campo da Idanha.

- Representação no Espetáculo “Cor e Movimento “ da Nas-
cente, no Auditório de Espinho.

- Representação no Espetáculo “1001 Noites no Casino”, no 
Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na missa do “42º Aniversário do Grupo Des-
portivo da Idanha”, na Capela da Idanha.

- Representação na “Final da Taça Distrito de Aveiro Femini-
no e Masculino”, no Estádio Municipal de Aveiro.

- Representação na entrega de troféus do “42º Aniversário 
do Grupo Desportivo da Idanha”, no Campo da Idanha.

- Representação na Sessão Solene da 7ª Edição do Projeto 
Financeiro “No Poupar o ganho”, na Fundação Cupertino Miranda.

- Representação na abertura da “Festa do Livro”, na Alameda 8.

- Representação nos “Trilhos de Espinho”, que decorreu na 
Nave Polivalente de Espinho.

- Representação na “2ª Gala do Futebol Aveirense”, realizado 
em Anadia.

- Representação no “Meeting Sub 15 Andebol de Praia”, que 
decorreu na Praia da Rua 37. 
- Representação na “Festa de S. João” na Praia de Paramos.
- Representação na “Cerimónia de Encerramento do FEST”, no 
Centro Multimeios de Espinho. 

- Representação no lançamento do livro “Pensamentos cruza-
dos com poesia” António Luiz, na Biblioteca Municipal José 
Marmelo Silva.

- Representação no “IV Estágio Nacional de Orquestra de 
Sopros de Silvalde”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na Sessão Solene do “Festival Internacional 
de Folclore”, do Salão Nobre da Câmara.

- Representação no “Iº Encontro de Voleibol sentado na 
Praia”, que decorreu na Praia da Baía.

- Representação na “Festa Final de Ano Escola de Ballet 
Isabel Lourenço”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na Sessão Solene do “XXVII Festa de Folclo-
re Semente 2017”, na Junta de Freguesia de Anta.

- Representação na Sessão de Boas Vindas do “Festival 
Internacional de Folclore de Silvalde”, na Junta de Freguesia 
de Silvalde.

- Representação no Concerto “À la Carte” do Orfeão, no Audi-



51

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2017

PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Ação Administrativa comun sob a forma ordinária para conde-
nação da Ré em indemnização ao Município
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Contruções, S.A. 
Valor: €=285.050,85
O Processo aguarda a emissão de sentença.
Em 27/01/2017 o processo foi incluído numa lista de prio-
ridades. Pelo Presidente dos TAF’s da Zona Centro. Em 
18/07/2017 a Juiz do processo foi colocada em novo tribunal.

Procº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF do Porto)
Ação administrativa especial para anulação de despacho e 
condenação na prática de acto devido.
Autor: Antonio da Fonseca Pereira
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Valor: €=50.000,00
O processo aguarda a emissão de decisão final. 

Procº nº 1370/08.8BEVIS
Acção Administrativa Especial
(para anulação do indeferimento de licenciamento de apoio 
de praia, na praia da Baia, com pedido de condenação em acto 
devido e pedido indemnizatório)
Autores: Pedro Correia & Quarenta, Lda e Pedro Nuno Zenha 
de Castro Correia
Réus: Municipio de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel 
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa 
Sousa
Valor: €=253,726,13
Aguarda apreciação e emissão  de acordão sobre o recurso 
jurisdicional apresentado no Tribunal Central Administrativo.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

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;
Foi prolatada sentença julgando a ação improcedente. A 
autora foi notificada para proceder ao pagamento das custas 
de parte.

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Foi prolatado despacho saneador a fixar o objeto do litígio e 
os temas da prova.

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;
Aguarda a remessa à conta.

Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARH-Norte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
A autora interpôs recurso para o Tribunal Central Administra-
tivo Norte, estando a correr prazo para as contra-alegações 
do Município.

PROCESSOS 
JUDICIAIS
Informação à Assembleia Municipal, de acordo 
com o preceituado no artigo 35.º, n.º 4, 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais  
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro

ACTUALIZADA EM 31 DE AGOSTO ‘17



Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros;
Réu: Município de Espinho;
Continua a aguardar a prolação da sentença.

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do relatório médico-legal. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para remeter os suportes 
informáticos das peças processuais apresentadas. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Realizada a Audiência Prévia, aguarda marcação da data da 
Audiência de Discussão e Julgamento.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
As partes foram notificadas para informar aos autos se 
lograram transigir.

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;
O Município, citado para o efeito, apresentou a sua contesta-
ção. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 1224/14.9BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda remessa à conta.

Processo nº 787/15.6BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Aguarda remessa à conta.

Processo nº 323/16.7BEAVR
Ação Administrativa
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Julgando procedente a excepção invocada pelo Município, 
o Tribunal notificou a autora para identificar, correta e de 
forma completa, os contrainteressados.

Processo n.º 320/15.0BEAVR
Ação de Processo Comum;
Autor: Novo Banco;
Réu: Município de Espinho;
O Município recorreu do despacho de não admissão da inter-
venção provocada da sociedade Patrícios, S.A. e do Instituto de 
Segurança Social, IP. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 242/17.0BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
Citado, o Município ofereceu a sua contestação. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

(TRIBUNAIS JUDICIAIS) DA COMARCA DE AVEIRO

Processo n.º 210/09.5TAESP;
Processo-Crime (Tribunal Singular);
Arguida: Cláudia Sofia Gomes Mota;
O Município informou aos autos o incumprimento da condição 
de suspensão da pena aplicada à arguida.

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.;
Réu: Município de Espinho;
A audiência de Discussão e Julgamento foi suspensa e, conco-
mitantemente, designada nova data (14 de setembro 2017).

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Aguarda remessa à conta.

Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas, Lda.;
Réu: Município de Espinho
Em sentença, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto decla-
rou-se territorialmente incompetente, mandando que os autos 
sejam remetidos ao TAF de Aveiro.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

Processo nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
Aguarda decisão da Autoridade Administrativa.

Processo nº 3074/15.6EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

Processo nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.
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Processo nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu resposta escrita.

PROCESSOS-CRIME

Processo nº 960/15.7PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Aveiro
Inquérito
Notificado para o efeito, o Município requereu a sua consti-
tuição como assistente.

Processo nº 17/16.3T9ESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Aveiro
Inquérito
O arguido propôs o pagamento do pedido de indemnização 
civil, tendo o MP proposto a desistência por parte do assis-
tente.

Processo nº 548/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito (atos Jurídicos)
Foi agendada audiência de julgamento para o dia 25 de 
Outubro de 2017.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS
 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Marca Nacional nº 536908
O Município foi notificado da procedência da reclamação e 
do consequente indeferimento do pedido de registo pela 
sociedade requerente.

Procedimento Administrativo
Ministério Público – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro
Processo nº 54/2016
Requerido: Município de Espinho
Notificado para o efeito, o Município apresentou a sua res-
posta.

Processo de Retificação nº 2/2016 (Procº 
374/16.1T8ESP)
Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel de 
Espinho Comarca de Aveiro – Juízo de Competência Genérica 
de Espinho – Juiz 2
Os autos foram remetidos ao Tribunal da Relação do Porto.
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