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PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2018

Caras e caros vogais,

Cumpriu-se o ciclo do Verão em Espinho e é tempo de regresso 

à escola e ao trabalho de cada um de nós.

Apesar das grandes obras em curso, o Recafe e o reforço do 

esporão na Praia da Baía, a época balnear nas nossas praias 

manteve e até superou a procura e a frequência de anos an-

teriores.

Procurámos minorar os transtornos e a incomodidade ine-

rentes a esses e outros condicionamentos por forma a que o 

turismo, os negócios,  a animação de Verão, a segurança e o 

lazer não fossem significativamente afetados.

Tudo isso foi conseguido graças ao planeamento dos servi-

ços municipais e à dedicação e empenho dos colaboradores 

da autarquia.

As nossas praias, todas de bandeira azul, estiveram pejadas 

de veraneantes, o Festival Oito 24 com excelentes concertos 

na esplanada Maia-Brenha atraíram milhares de pessoas, o Ré-

veillon de Verão no último dia de Agosto afirma-se cada vez 

mais como uma marca da cidade e o “Sem Espinhas” ganha 

tradição e atracção na gastronomia de Espinho.

Junho, Julho e Agosto foram meses preenchidos com eventos 

que prestigiam a cidade de Espinho com uma oferta turística, 

desportiva, cultural e de lazer variada e de qualidade reconhe-

cida.

Falo-vos da etapa mundial do Volei de Praia, da Funzone du-

rante o Mundial de Futebol, das comemorações dos 75 anos 

da Piscina Solário Atlântico, do Fest, do FIME,  do Vir a Banhos, 

do Festival Internacional de Folclore, sem esquecer as roma-

rias e as festas das coletividades que se realizam nas fregue-

sias do concelho.

Caras e caros vogais,

Noutro âmbito, registo a abertura dos concursos de empreita-

da para a  requalificação da Escola Sá Couto num investimento 

de 3,3 milhões de euros e Escola Básica de Guetim no valor de 

650 mil euros.

Referência também para o desenvolvimento em colaboração 

com a Lipor do projeto piloto que visa  implementar circuitos 

de recolha de lixo porta a porta numa zona da União de Fre-

guesias de Anta e Guetim, abrangendo 2100 fogos.

De assinalar ainda a assinatura dos contratos interadminis-

trativos com todas as juntas de freguesia para delegação de 

competências e atribuição de verbas municipais para pavimen-

tação de ruas, arranjos e manutenção de espaços desportivos 

e de lazer e outros trabalhos em todo o concelho.
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Por último uma nota para o programa cheque-educação pelo 

segundo ano consecutivo e cujo processo de candidatura de-

corre durante o mês de Outubro.

E como este é um tempo de regresso e de retoma da vida nor-

mal desejo a todos  vós, caras e caros vogais, que continuem 

a dar o vosso contributo cívico e político para que o nosso tra-

balho seja útil e corresponda aos anseios e expetactivas que 

o povo espinhense em nós depositou.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A 
UNIÃO DE FREGUESIAS DE ANTA E GUETIM
Atribui verba para repavimentação de vias e requalifi-
cação de infraestruturas desportivas na freguesia

O contrato interadministrativo de delegação de competências as-
sinado esta sexta feira, 31 agosto, pelo presidente da Câmara Mu-
nicipal de Espinho, Pinto Moreira e pelo presidente da União de 
Freguesias de Anta e Guetim, Nuno Almeida, formaliza a atribuição 
de 50 mil euros de verbas municipais a transferir para a Junta da-
quela União de Freguesias.

O contrato prevê e fixa o compromisso para que aquela verba seja 
aplicada na repavimentação da Rua da Picadela, Rua do Coteiro de 
Cima, Rua da Murta e Rua da Murraça.

Uma parte da verba atribuída pela autarquia deverá também ser 
investida em infraestruturas nos campos de futebol de Cassufas 
e de Guetim.

ASSINADOS OS CONTRATOS COM FREGUESIAS DE 
ESPINHO, PARAMOS E SILVALDE

A Câmara Municipal de Espinho celebrou os Contratos Administrativos 
de Delegação de Competências no âmbito da Gestão das Praias e Ma-
nutenção de Infraestruturas com as Juntas de Freguesia de Paramos, 
Silvalde e Espinho.

Assim, a freguesia de Paramos beneficia este ano de 20 mil euros 
transferidos pelo município para a vigilância, higiene, limpeza e outras 
competências no âmbito da gestão da praia.
Para manutenção de infraestruturas, designadamente arruamentos, 
passeios e campo de futebol vai receber a verba de 50 mil euros.

O contrato foi assinado pelo presidente da Junta de Freguesia, Manuel 
Dias e pelo presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira.
À freguesia de Silvalde foram atribuídas as mesmas verbas, 20 mil eu-
ros para manutenção da praia do Pau da Manobra e 50 mil euros para 
a manutenção de infraestruturas, designadamente a repavimentação 
da rua de Cential, Rua de Gulhe, Travessa dos Covelos, Largo dos Co-
velos e infraestrutura do Campo de Futebol da Seara. O contrato foi 
subscrito pelo presidente da Junta de Silvalde, José Carlos Teixeira e 
pelo presidente da autarquia, Pinto Moreira.

A Junta de Freguesia de Espinho beneficia de uma verba maior no âm-
bito da gestão de várias praias urbanas: Praia Azul (norte e sul) e Baía 
(sul) que não são concessionadas. A Câmara Municipal transfere 65 mil 
euros para vigilância e segurança, montagem de equipamentos, lim-
peza organização de eventos desportivos, ambientais e lúdicos entre 
outras atividades.

Para a manutenção de infraestruturas, a Junta de Freguesia de Espinho 
vê transferida a verba de 20 mil euros para requalificação e instalação 
de mobiliário urbano no núcleo entre as ruas 26, 28 e 62 e as ruas 28, 
30, 29 e 31. Verba que se aplica também na manutenção de pracetas.
O contrato interadministrativo foi subscrito pelo representante legal 
do presidente da Junta de Espinho, Vítor Sousa e pelo presidente da 
Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira.
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Teve início no passado mês de junho, a recolha multilateral 
porta-a-porta, no município de Espinho. O novo circuito de 
recolha seletiva abrangerá cerca de 2000 fogos e decorre-
rá, regularmente, no setor residencial e também no setor de 
serviços, na zona de Anta e Guetim, a nascente da A29.

Este projeto foi apresentado com a presença de Pinto Morei-
ra, presidente da Câmara Municipal de Espinho, do vereador 
Quirino de Jesus, do presidente da União de Freguesias Anta 
e Guetim, Nuno Almeida e do administrador da LIPOR, Fer-
nando Leite, com a atribuição dos primeiros kits de recolha, 
de um total de 8000 contentores com 40 litros de capaci-
dade.

PROJETO RECICLAR DÁ +
Recolha seletiva avança em 2 zonas de Espinho

75 ANOS DA PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO
Sessão Solene comemorativa

As comemorações dos 75 anos da Piscina Solário Atlântico evo-
cam a história de um equipamento balnear único no país e um dos 
mais antigos do concelho de Espinho.

A Piscina Solário Atlântico tem um papel central nas vivências dos 
espinhenses. Foi inaugurada em 1943 e a sua construção ficou 
a dever-se à Empresa de Melhoramentos de Espinho, que teve a 
concessão do equipamento durante duas décadas, sendo poste-
riormente entregue à Câmara Municipal, presidida na altura pelo 
Dr. Augusto Castro Soares.

As comemorações promovidas pela Câmara Municipal de Espinho 
incluiram várias iniciativas de que se destacam a exposição foto-
gráfica dos 75 anos afixada na parede exterior virada para o mar, 
a edição de um catálogo que retrata e conta a história do equipa-
mento balnear e a realização de um concerto pela Academia de 
Música de Espinho.

Na sessão solene comemorativa que teve como palco o salão no-
bre da Piscina Solário Atlântico, o presidente da Câmara Municipal 
de Espinho agradeceu e homenageou todos quantos contribuíram 
ao longo destes anos para a grandiosidade e bom funcionamento 
deste equipamento, designadamente os promotores da iniciativa, 
o construtor, animadores e nadadores e funcionários municipais 
que ali trabalharam.

Pinto Moreira que preside à Comissão de Honra das Comemora-
ções agradeceu a disponibilidade dos membros que a integram, 
nomeadamente a Drª Filomena Maia Gomes, Vasco Alves Ribeiro, 
Dr António Alberto Calheiros Lobo, António Catarino de Araújo e o 
Coronel Gaioso Vaz.

O presidente da Câmara Municipal de Espinho recordou a impor-
tância social que este equipamento sempre teve na atracão e no 
glamour que a cidade assumiu a partir da década de 40 do século 
XX, constituindo um ponto de encontro privilegiado para o vera-
neio, para a prática da natação com dimensões olímpicas, exibi-
ções de ballet aquático pelas melhores escolas da Europa.

A implementação deste novo sistema será precedida da distribuição de 
equipamentos de contentorização para recolha dedicada das várias fra-
ções (papel/cartão, plástico/metal, vidro e indiferenciados, a cada um 
dos fogos abrangidos, em simultâneo com uma ação de sensibilização, 
que irá introduzir e apelar a uma correta separação, informar sobre a 
periodicidade da recolha, procedimentos de deposição, bem como so-
bre as mais-valias deste novo sistema, nomeadamente o apoio a causas 
sociais.
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ATA N. 11/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZOITO.

Aos cinco dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, con-
forme edital n.º 18/2018, de 25 de maio, nesta cidade de Es-
pinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em reu-
nião ordinária, a mesma Câmara sob a Presidência do Senhor 
Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a pre-
sença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amorim 
Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel 
Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes e Adelino Mi-
guel Lino Moreira Reis. Faltou, por motivo justificado, a Verea-
dora Ana Paula Africano de Sousa e Silva. 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 88/2018
Aprovação da ata n.º 10/2018 de 21 de maio
 Em virtude da ata n.º 10/2018 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 21 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 arti-
go 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 maioria, com os votos contra dos Verea-
dores do PS. Participaram na votação apenas os membros do 
órgão executivo que estiveram presentes na reunião a que se 
reporta a ata em apreciação. Os Vereadores do PS apresenta-
ram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido 
Socialista votaram contra o Ponto 1, aprovação da ata, porque 
omite deliberadamente as intervenções dos vereadores do PS, 
nomeadamente no período antes da ordem do dia que passo 
a transcrever “ Fomos informados que os serviços de apoio à 
vereação não nos fizeram chegar um convite que nos foi en-
dereçado por uma instituição do concelho, infelizmente recea-
mos não se tratar de um caso isolado. Contactamos a Senhora 
Dona Isaura no sentido de obtermos alguns esclarecimentos. 
Aproveitamos a oportunidade também para questionar sobre 
o motivo dos Vereadores do PS não serem convidados a par-
ticipar nos eventos organizados pela Camara? Por exemplo 
“Conversas ao Quadrado”, que decorreu na ultima sexta-feira, 
uma vez que outros autarcas foram convidados. Posteriormen-
te sem termos solicitado, fomos telefonicamente contactados, 
pelo GAP, de uma forma que consideremos inaceitável, desres-
peitosa e insultuosa. “…e por isso violador do dever de respeito 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 4  |  Setembro de 2018
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que é sempre devido, e nomeadamente o dever de correção …” 
Após ter emitido uma informação errada e imprecisa, de for-
ma grosseira e sem respeitar as regras básicas mínimas de boa 
educação, desligou a chamada. Este telefonema foi feito a um 
autarca eleito, vereador da CME. Não nos parece que nenhum 
funcionário, e muito menos os nomeados políticos devam es-
tar isentos de regras. Lamentamos, a concordância, aprovação 
e subscrição do atual executivo perante os factos reportados. 
Os vereadores do Partido Socialista, repudiam com toda a vee-
mência, este tipo de comportamentos e postura reveladora 
de ausência de cultura democrática. Consideramos o compor-
tamento do atual executivo, desrespeitoso e atentatório das 
mais elementares regras de boa educação, da ética, cordialida-
de e saudável convivência entre autarcas eleitos e instituições 
politicas com grandes responsabilidades no concelho de Espi-
nho, que deveriam fazer um esforço constante de reforçar as 
suas relações institucionais e de colaboração política.“ 

Deliberação Nº 89/2018
45º Aniversário da Elevação de Espinho a Cidade – Home-
nageados
Presente a informação n.º 867/2018 do Executivo Municipal, 
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 tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, agraciar com o Re-
conhecimento Público e Homenagem a Associação Académica 
de Espinho, atribuir a Medalha de Honra e Titulo de Cidadão 
de Espinho a Mário Augusto da Rocha Pereira e a José Barbo-
sa Mota, atribuir o Diploma de Louvor por Distinção e Mérito 
Jovem Espinhense a Carolina Duarte Maia Seabra Amador, Fili-
pe Casimiro da Costa Amorim e ao FAZ Sopa-Farol Ação Social. 
Mais deliberou a Câmara que estas distinções sejam entregues 
no próximo 16 de Junho de 2018, na Sessão Solene comemo-
rativa do 45º aniversário da elevação de Espinho a cidade. Os 
Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de voto, 
por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a 
mesma não foi apresentada. 

Deliberação Nº 90/2018
Aprovação da realização do «Prémio Literário Manuel La-
ranjeira» – (2.ª edição – 2019) e do respetivo Programa e 
Regras de Participação
Presente a informação n.º 873/2018 da Divisão 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com 
a informação da Divisão de Cultura e Museologia, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a realização do concurso «Prémio 
Literário Manuel Laranjeira» em conjunto com Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, e para efeitos da sua imple-
mentação aprovar - ao abrigo das disposições conjugadas da 
alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, parte final da alínea k) e alí-

nea u) do n.º 1 do artigo 33.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) - o respetivo “Programa e Regras de Par-
ticipação” para a sua 2.ª edição (2019), nos termos dos quais 
funcionará e se organizará a iniciativa em questão, nos termos 
do proposto pelos serviços. Mais deliberou a Câmara, por una-
nimidade, aprovar atribuir, ao autor do texto premiado, em cada 
um dos escalões, o seguinte prémio pecuniário, no âmbito da 
2.ª edição (2019) do presente concurso: Escalão A, no montan-
te de 5.000,00€ (cinco mil euros); Escalão B, no montante de 
500,00€ (quinhentos euros). 

Deliberação Nº 91/2018
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Federação de Basquetebol de Castela e Leão 
– 2018
Presente a informação n.º 839/2018 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 
cooperação entre a Câmara Municipal de Espinho e a Federação 
de Basquetebol de Castela e Leão - 2018.” 

Deliberação Nº 92/2018
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação 
Académica de Espinho para a época de 2017/2018
Presente a informação n.º 862/2018 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 docu-
mentos 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 unanimidade, aprovar a presente mi-
nuta e celebrar com a Associação Académica de Espinho o refe-
rido “Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva da Associação 
Académica de Espinho para a época de 2017/2018”. 

Deliberação Nº 93/2018
Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting 
Clube de Espinho para a época de 2017/2018
Presente a informação n.º 863/2018 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 docu-
mentos 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 unanimidade, aprovar a presente 
minuta e celebrar com o Sporting Clube de Espinho o referido 
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“Protocolo de Apoio à Atividade Desportiva do Sporting Clube 
de Espinho para a época de 2017/2018”. 

Deliberação Nº 94/2018
Protocolo de Colaboração com a Associação de Futebol Popular 
do Concelho de Espinho de Espinho para a época de 2017/2018
Presente a informação n.º 864/2018 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 docu-
mentos 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 unanimidade, aprovar a presen-
te minuta e celebrar com a Associação de Futebol Popular do 
Concelho de Espinho o referido “Protocolo de Colaboração com 
a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho para 
a época de 2017/2018”. 

Deliberação Nº 95/2018
Contratos interadministrativos de delegação de compe-
tências no âmbito da gestão de praias nas freguesias de 
Espinho, Paramos e Silvalde
Presente a informação n.º 844/2018 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 unani-
midade, aprovar as minutas dos Contratos Interadministrativos 
de Delegação de Competências no âmbito da Gestão de Praias 
nas Freguesias de Espinho, Paramos e Silvalde, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado com o ar-
tigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo da 
autorização facultada pela Assembleia Municipal de Espinho 
em 27 de dezembro de 2017, aquando da aprovação dos Do-
cumentos Previsionais para 2018, nos termos da alínea k) do 
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013 da mesma Lei. 

Deliberação Nº 96/2018
Atribuição de subsídio ao Centro Social de Paramos para 
apoio à aquisição de uma viatura/unidade móvel adap-
tada para funcionamento do SMACTE (Serviço Móvel de 
Apoio à Comunidade)
Presente a informação n.º 851/2018 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 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida, com o qual concordou, deliberou, 
por unanimidade, 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 setem-
bro (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 ao Centro Social de 
Paramos de um subsídio no valor de 36 000,00 € (trinta e seis 
mil euros) para apoio na aquisição de uma viatura (Unidade Mó-
vel adaptada) para assegurar a continuidade do funcionamento 
do SMACTE (com as valências de Equipa de Rua e de Programa 
de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência no Ter-
ritório de Espinho, PSOBLE), que constituiu uma iniciativa de 
interesse municipal. 

Deliberação Nº 97/2018
Paróquia de Paramos – Pedido de ocupação da via pública 
para realização Procissão de Velas – ratificação de despa-
cho
Presente a informação n.º 845/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido da Paróquia de Paramos, 
representada por António Machado Pais, para ocupação da via 
pública para realização da Procissão de Velas no dia 26 de maio 
(sábado) com início às 20h45m e termo às 22.00 horas, de 
acordo com o percurso indicado na carta da Paróquia. 

Deliberação Nº 98/2018
Paróquia de Espinho – ocupação da via pública para reali-
zação para realização da Procissão do Corpo de Deus – ra-
tificação de despacho
Presente a informação n.º 866/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
da Câmara que autorizou o pedido do Reverendo Pároco Ar-
tur Manuel Monteiro Pinto para ocupação da via pública, para 
realização da Procissão do Corpo de Deus, no dia 31 de maio 
(quinta-feira) às 11.00 horas, de acordo com o percurso indica-
do na carta da Paróquia. 

Deliberação Nº 99/2018
Pedido de autorização de venda em espaço público - Cam-
panha Pirilampo Mágico 2018 – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 848/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
que autorizou o pedido da Cerciespinho para venda em espaço 
público no âmbito da campanha Pirilampo Mágico 2018, no pe-
ríodo de 18 de maio a 10 de junho de 2018. 
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Deliberação Nº 100/2018
Pedido ocupação da via pública – Evento Bairro com Ale-
gria
Presente a informação n.º 849/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar o pedido apresentado pela 
Cerciespinho, representada por Lino Alberto Silva Rodrigues, 
para ocupação da via pública para organizar o evento “Bairro 
com Alegria” que se realizará de 14 de junho a 15 de julho 
de 2018, e tem como objetivo dinamizar cultural e recreativa-
mente (concertos musicais, teatro musical, dança, cinema ao ar 
livre, baile popular e transmissão de alguns jogos do mundial 
de futebol na Rússia) tornando recreativo o Bairro da Ponte de 
Anta e, para tornar possível este evento, pretendem montar 
um palco, instalar uma roulotte e montar uma tenda, no espaço 
frente à mediateca do Centro Comunitário da Ponte de Anta, 
pelo período do evento. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 maio de 
2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS(inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de 
um milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e ses-
senta e oito euros e quarenta e sete cêntimos): dois milhões 
quatrocentos e nove mil trezentos e sessenta e sete euros e 
oitenta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão trezentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e cinco 
euros e três cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 
ao dia 28 de maio do corrente ano, foram cabimentadas despe-
sas no valor de vinte e oito milhões novecentos e cinquenta e 
dois mil quatrocentos e trinta e cinco euros e quarenta e qua-
tro cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo 
dia, no valor de nove milhões oitenta e nove mil novecentos e 
setenta e oito euros e quatro cêntimos. 

Regimento de Engenharia N.º 3 – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Regimento de En-
genharia N.º 3, a agradecer a colaboração e presença da Autar-
quia na cerimónia militar comemorativa do 42.º Aniversário da 
unidade realizada no dia 4 de maio de 2018. 

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 Coordenadora Técnica

ATA N. 12/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DEZOITO DE JUNHO DE DOIS MIL E 
DEZOITO  
 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, 
nesta 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, Maria de Lurdes Santos Gani-
cho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Adelino Miguel Lino 
Moreira Reis. Faltaram, por motivo justificado, os Vereadores 
Carlos Nuno Lacerda Lopes e Ana Paula Africano de Sousa e 
Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 
No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câma-
ra esclareceu que, em ata, as únicas transcrições na íntegra 
de intervenções de vereadores são as suas declarações de 
voto. 

Deliberação Nº 101/2018
Aprovação da ata n.º 11/2018 de 5 de junho
Em virtude da ata n.º 11/2018 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 5 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 dis-
posto 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 102/2018
Voto de pesar - Manuel Ferreira Dias
Presente a informação n.º 952/2018 do Executivo Municipal, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara 
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tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar um 
voto de pesar em memória de Manuel Ferreira Dias. 

Deliberação Nº 103/2018
Contratos Interadministrativos de Delegação de Compe-
tências no âmbito de Manutenção de Infraestruturas Di-
versas
Presente a informação n.º 964/2018 da Divisão de Obras Muni-
cipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida 
e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os do-
cumentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar as 
minutas dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências no âmbito da Manutenção de Infraestruturas 
Diversas nas Juntas de Freguesia do Concelho de Espinho, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º conjugado 
com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao 
abrigo da autorização facultada pela Assembleia Municipal de 
Espinho em 27 de dezembro de 2017, aquando da aprovação 
dos Documentos Previsionais para 2018, nos termos da alínea 
k) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013. 

Deliberação Nº 104/2018
Encerramento da Rua 2 ao trânsito
Presente a informação n.º 960/2018 do Executivo Municipal, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
encerramento total da circulação de trânsito na Rua 2, entre 
a Rua 23 e a Rua 29, nas condições propostas na informação 
acima referida.  

Deliberação Nº 105/2018
Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório 
final do procedimento por concurso público, para a execu-
ção da empreitada de obras públicas de Requalificação da 
Escola Básica N.º 2 de Espinho
Presente a informação n.º 940/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria e abstenção do Sr. Vereador do PS Miguel 
Reis, o seguinte: i. Aprovar o relatório final juntamente com os 
demais documentos que compõem a análise das propostas do 
procedimento por concurso público para a execução da emprei-
tada de obras públicas de “Requalificação da Escola Básica N.º 
2 de Espinho”. ii. Determinar a adjudicação da empreitada de 
obras públicas ao concorrente PEMI – Construção e Engenharia 
LDA., pelo preço contratual de 1.374.878,75€ (um milhão, tre-
zentos e setenta e quatro mil oitocentos e setenta e oito euros 
e setenta e cinco cêntimos), acrescidos de Iva à taxa legal em 
vigor, de acordo com a retificação oficiosa do erro de cálculo 
da proposta efetuada pelo Júri no seu relatório preliminar, ao 
abrigo do n.º 4 do artigo 72.º do CCP. iii. Determinar o valor da 

caução em 68.743,94€ (sessenta e oito mil, setecentos e qua-
renta e três euros e noventa e quatro cêntimos) a ser prestada 
pelo adjudicatário, correspondente a 5% do preço contratual. iv. 
Aprovar a minuta do contrato (que se anexa), nos termos e para 
os efeitos do previsto no artigo 98.º do CCP. 

Deliberação Nº 106/2018
Proposta de composição do Conselho Municipal de Edu-
cação de Espinho para o quadriénio 2017-2021 a apre-
sentar à Assembleia Municipal para efeitos da respetiva 
nomeação
Presente a informação n.º 953/2018 da Divisão de Educação e 
Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e, concordando com a informação 
da Divisão de Educação e Juventude, deliberou, por unanimi-
dade, o seguinte: a) Solicitar à Assembleia Municipal de Espi-
nho que proceda à eleição do Presidente da Junta de Freguesia 
em representação das freguesias do concelho para integrar o 
Conselho Municipal de Educação de Espinho para o quadriénio 
2017-2021, conforme o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro (alterado pela 
Lei n.º 41/2003, de 22 de agosto, Lei n.º 6/2012, de 10 de 
fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio). b) 
Em sequência, propor à Assembleia Municipal de Espinho que, 
nos termos do previsto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, 
de 15 de janeiro, proceda à nomeação do Conselho Municipal 
de Educação de Espinho para o quadriénio 2017-2021 com 
a seguinte constituição: i. O Presidente da Câmara Municipal 
de Espinho, Dr. Joaquim José Pinto Moreira, que preside; ii. A 
Presidente da Assembleia Municipal, Dra. Maria Filomena Maia 
Gomes; iii. O vereador responsável pela educação, Dr. António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, que assegura a substituição 
do presidente, nas suas ausências e impedimentos; iv. O Presi-
dente da Junta de Freguesia eleito pela Assembleia Municipal 
de Espinho em representação das freguesias do concelho, com 
nome a indicar, na sequência da deliberação da Assembleia 
prévia para o efeito; v. O delegado regional de educação da di-
reção de serviços da região cuja área territorial corresponda à 
do município, integrada na direção geral dos estabelecimentos 
escolares, ou a quem o Diretor-geral dos estabelecimentos es-
colares designar em sua substituição, Dr. José Octávio Soares 
Mesquita; vi. O Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida, Dr. José Ilídio Alves de Sá; vii. A Diretora do 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, Dra. Ana Ga-
briela Soares da Costa Moreira; viii. O representante do pessoal 
docente do ensino secundário público, Dra. Lídia Maria Neves 
Marques; ix. O representante do pessoal docente do ensino bá-
sico público, Dra. Ana Paula Sousa Coimbra; x. O representante 
do pessoal docente da educação pré-escolar pública, Dra. Rita 
Paula Couto Silva; xi. O representante dos estabelecimentos 
de educação e de ensino básico e secundário privados, Dr. Ale-
xandre Santos; xii. Dois representantes das associações de 
pais e encarregados de educação, Arq.º João Castelo e Sr. Paulo 
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Manuel Simões da Silva; xiii. O representante das associações 
de estudantes, a aluna Joana Inês Santos; xiv. O representante 
das instituições particulares de solidariedade social que de-
senvolvam atividade na área da educação, Dra. Rosa Couto; xv. 
O representante dos serviços públicos de saúde, Enf.ª Natália 
Ferreira Branco; xvi. O representante dos serviços da seguran-
ça social, Dra. Maria Luísa Almeida Neves; xvii. O representante 
dos serviços de emprego e formação profissional, Dra. Maria do 
Rosário Ferreira Semblano Galhardo; xviii. O representante dos 
serviços públicos da área da juventude e do desporto, Dr. Luís 
Jorge Fardilha; xix. O representante das forças de segurança, 
Subcomissário Manuel Álvaro de Almeida Santos. 

Deliberação Nº 107/2018
Arrendamento de um imóvel de domínio privado Munici-
pal, sito na Rua dos Tanoeiros, n.º 87, Lugar da Lomba, 
em Paramos (4500-538), nesta freguesia do concelho de 
Espinho (fim não habitacional – estabelecimento de ensi-
no; por prazo certo); Procedimento de Hasta Pública para 
o efeito
Presente a informação n.º 938/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma referi-
dos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, 
concordando com a proposta do Presidente da Câmara (confor-
me informação dos serviços), deliberou, por maioria com o voto 
contra do Vereador do PS, Miguel Reis: i. Arrendar o bem imóvel 
integrado em domínio privado municipal, sito na Rua dos Ta-
noeiros, n.º 87, Lugar da Lomba, em Paramos (4500-538), nes-
ta freguesia do concelho de Espinho, e melhor identificado nas 
plantas anexas à informação acima referida, inscrito na matriz 
predial urbana de Espinho com o artigo n.º 1843 - como prédio 
em propriedade total sem andares nem divisões suscetíveis de 
utilização independente, com dois (2) pisos e 8 (divisões), e 
afetação para “Serviços” - e descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial de Espinho sob o n.º 3302/20151109 - como 
“Edifício destinado a estabelecimento de ensino Composto por 
um pavilhão com dois pisos destinado a serviços.” -, 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 (regime jurídico das au-
tarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; na sua redação atualmente em vigor), através de 
procedimento de hasta pública, nos termos do estabelecido no 
artigo 60.º (devidamente conjugado com as disposições dos ar-
tigos 86.º a 95.º) do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto 
(regime jurídico do património imobiliário público; na redação 
em vigor). ii. Fixar o valor base de licitação (da renda mensal 
devida pelo arrendamento do imóvel) em 2.000,00€ (dois mil 
euros). iii. Aprovar as respetivas peças de procedimento de 
hasta pública para o efeito da alienação do imóvel (“Progra-
ma” e “Condições do Arrendamento”; e documentos anexos). 
iv. Fixar o próximo dia 26/07/2018, pelas 09:30 horas, na Sala 
de Reuniões da Câmara Municipal de Espinho (Edifício dos Pa-
ços do Concelho) para efeitos da realização da hasta pública e 

respetiva praça. v. Designar os Srs. Vereadores Vicente Pinto, 
Lurdes Ganicho e Miguel Reis para integrarem a Comissão que 
dirigirá a praça e os trabalhos da hasta pública. vi. Determinar 
a publicitação da hasta pública por anúncio (de acordo com o 
fixado nos artigos 87.º e 84.º/3 do Decreto-Lei n.º 280/2007) 
através da afixação de editais nos locais de costume, e da pu-
blicação em, pelo menos, um jornal local e um jornal nacional, 
e na página do Município de Espinho na internet - devendo o 
anúncio conter os seguintes elementos: a identificação e a lo-
calização do imóvel; o valor base de licitação; os impostos e 
outros encargos e despesas devidos; o local e a data para a 
apresentação de propostas; o local, a data e a hora da praça; a 
indicação de que as regras de participação na Hasta Pública e 
o seu funcionamento estão definidos nas respetivas Peças do 
Procedimento (em anexo ao edital, e para cujo teor se reme-
te), em concreto no “Programa”, constando da peça “Condições 
do Arrendamento” (para onde se remete) as disposições pelas 
quais se regerá o contrato de arrendamento a celebrar entre 
as partes, e que constituirão o clausulado do contrato. O Sr. 
Vereador do PS, Miguel Reis, protestou apresentar declaração 
de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, con-
tudo a mesma não foi apresentada.  

Deliberação Nº 108/2018
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 2018
Presente a informação n.º 954/2018 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 docu-
mentos 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 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 2018”.  

Deliberação Nº 109/2018
Mercado municipal – alteração de atividade de nome indi-
vidual para pessoa coletiva
Presente a informação n.º 934/2018 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, em primeiro lugar, considerar o motivo invocado pelo 
requerente, como ponderoso e justificativo, para fundamentar 
a transmissão daquela concessão, nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8º do Regulamento do Mercado. Em sequência, 
mais deliberou a Câmara, antes de ser autorizada a transmis-
são solicitada, dar cumprimento à formalidade prevista no nº3 
do artigo 8º, determinando que “A cedência por motivos refe-
ridos na alínea c) do nº1 deve ser precedida de publicitação do 
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requerimento por meio de Edital afixado nos lugares de estilo, 
para eventuais reclamações no prazo de 15 dias.” Determinan-
do, assim, que sejam prosseguidos esses trâmites.  

Deliberação Nº 110/2018
Pedido de indemnização - acidente na via pública – Liliana 
da Cunha Marques
Presente a informação n.º 951/2018 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 Câ-
mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-
var o pagamento no valor de 197,96 € (cento e noventa e sete 
euros e noventa e seis cêntimos), referente aos prejuízos de-
correntes dos danos causados na viatura Renault de matrícula 
11-JB-05 propriedade de Liliana da Cunha Marques, quando 
circulava na Rua 2 em frente ao nº 1317 em Espinho. 

Deliberação Nº 111/2018
Atribuição de subsídio ao S. João do Rio Largo 2018
Presente a informação n.º 946/2018 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 4.000.00 € (quatro mil 
euros) à Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho, 
entidade responsável pela organização do S. João do Rio Largo 
2018.  

Deliberação Nº 112/2018
Atribuição de subsídio à Festa do S. João da Praia de Pa-
ramos 2018
Presente a informação n.º 947/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a atribuição de 2.000,00€ (dois mil 
euros) à Comissão de Festas do S. João da Praia de Paramos 
2018. 

Deliberação Nº 113/2018
Atribuição de subsídio às Festas de S. Pedro 2108
Presente a informação n.º 948/2018 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 4.000,00€ (quatro mil 
euros) à Comissão de Festas S. Pedro 2018, entidade respon-
sável pela organização da Festa do S. Pedro 2018. 

Deliberação Nº 114/2018
Pedido de ocupação da via pública para realização dos 
festejos de São Pedro 2018

Presente a informação n.º 945/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, autorizar o pedido do Reverendo Pároco 
Artur Pinto da Paróquia de Espinho, para ocupação da via públi-
ca para realização dos Festejos em Honra de S. Pedro 2018, a 
decorrer de 28 de junho a 1 de julho, no seguinte espaço: Praça 
do Mar; Rua 41; Rua 43; Rua 2; Av. 8 da Rua 41 até à Rua 39 e 
parque de estacionamento de viaturas ao lado da estação da 
CP do Vouga. 

Deliberação Nº 115/2018
Ocupação da via pública para realização da procissão so-
lene de S. Pedro
Presente a informação n.º 958/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública 
solicitada pela Irmandade de S. Pedro no seu ofício datado de 
7/05/2018 para realização da Procissão Solene no dia 1 de ju-
lho de 2018, pelas 16.30 horas. Mais deliberou a Câmara que 
o percurso da procissão seja da Capela de S. Pedro, Rua 2, Rua 
23, Rua 4, vira na Rua 33 para a Rua 2 até à Capela, de acordo 
com o decidido em reunião com o Senhor Padre Artur, atenden-
do à execução da empreitada da ReCaFE.  

Deliberação Nº 116/2018
Pedido de ocupação do espaço público e cedência de es-
paços da Piscina Solário Atlântico e da Lota Espinho
Presente a informação n.º 965/2018 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 Nossa Senhora D`Ajuda 2018, para cedência de dois es-
paços existentes na Piscina Solário Atlântico, com entrada pela 
Rua 17, bem como autorização para utilização do edifício da 
Lota e mais quatro lojas situadas no piso superior do Mercado 
Municipal, por um período de quatro meses, com o objetivo de 
começar os preparativos para o tapete de flores, bem como de 
todo o espaço público existente na Alameda 8, para iniciativas 
de angariação de receitas para realização das festividades em 
Honra a Nossa Senhora D`Ajuda. 

Deliberação Nº 117/2018
Pedido de autorização para realização da Festa Nossa Se-
nhora do Mar Silvalde – Espinho
Presente a informação n.º 949/2018 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
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rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão de 
Festas Nossa Senhora do Mar Silvalde – Espinho, representa-
da por Nicolas Barbosa, para realização dos Festejos em Honra 
da Nossa Senhora do Mar, a decorrer de 3 a 7 de agosto de 
2018. 

Deliberação Nº 118/2018
Pedido de autorização para ocupação da via pública para 
realização da Festa Nossa Senhora do Mar Silvalde – Es-
pinho
Presente a informação n.º 961/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, autorizar o pedido da Comissão de Fes-
tas Nossa Senhora do Mar Silvalde – Espinho, representada por 
Nicolas Barbosa, para ocupação da via pública para realização 
dos Festejos em Honra da Nossa Senhora do Mar, a decorrer de 
3 a 7 de agosto de 2018. 

Deliberação Nº 119/2018
Centro Social de Paramos - Pedido de utilização do espa-
ço exterior Centro Multimeios de Espinho – ratificação de 
despacho
Presente a informação n.º 959/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido do Centro Social de Paramos, 
representado por Mafalda Resende, para utilização do espaço 
exterior envolvente ao edifício do Centro Multimeios, nos dias 
7 e 8 de junho, para realização da XII Edição da Feira das Pro-
fissões. 

Deliberação Nº 120/2018
Evento Arena Mundial 2018 - Pedido de ocupação do es-
paço público – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 963/2018 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 de João Soares Rodrigues para 
ocupação do espaço público sito na esplanada sul do Bairro 
Piscatório, em frente à Rua Nossa Senhora do Mar em Silval-
de, de 14/06 a 15/07/2018, para realização do evento “Arena 
Mundial 2018”, inserido no Mundial de Futebol 2018. 

Deliberação Nº 121/2018
Incumprimento do pagamento da renda mensal por quin-
ze meses consecutivos por Hermínio Rodrigues Pereira; 

Proposta para a Câmara Municipal de Espinho determinar 
a resolução do arrendamento apoiado e a cessação do 
respetivo direito de ocupação do fogo
Presente a informação n.º 962/2018 da Divisão 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 arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando com 
a informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, mani-
festar a Hermínio Rodrigues Pereira a intenção de determinar 
a resolução do arrendamento apoiado e cessação do respetivo 
direito de ocupação do fogo que se lhe encontra atribuído (sito 
no Complexo Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, Bloco 
E, Entrada 2, n.º 205, Rés-do-Chão Esquerdo, na freguesia de 
Paramos, concelho de Espinho), ao abrigo e nos termos das 
disposições conjugadas das normas constantes do n.º 1 do 
artigo 33.º, dos n.ºs 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, na sua redação em vigor), em virtude da situação 
de incumprimento do dever de pagamento da renda por um pe-
ríodo de quinze meses consecutivos. Tendo para tal, deliberado 
fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência pré-
via 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”. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 11 de junho de 
2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um 
milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta 
e oito euros e quarenta e sete cêntimos): um milhão oitocentos 
e noventa e sete mil trezentos e dezassete euros e sessenta e 
oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS : um milhão tre-
zentos e vinte e cinco mil duzentos e oitenta e sete euros e 
vinte e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao 
dia 11 de junho do corrente ano, foram cabimentadas despesas 
no valor de vinte e nove milhões duzentos e trinta e sete mil 
novecentos e sessenta e sete euros e sessenta e três cênti-
mos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 
valor de nove milhões novecentos e vinte e dois mil setecentos 
e noventa e seis euros e dezasseis cêntimos.  

Caminhada Solidária a favor do IPO – Comunicação do va-
lor angariado - Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício recebido pelo Presi-
dente da Casa do Futebol Clube do Porto de Espinho a agra-
decer a colaboração e apoio da Câmara no evento “Caminhada 
Solidária a Favor do IPO” realizada no dia 27 de maio de 2018, 
que foi um sucesso em todas as vertentes com a solidariedade 
e a presença em massa das pessoas que contribuíram para a 
angariação de 2.688,00 €. 
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu. 

O Presidente da Câmara Municipal
A Coordenadora Técnica

ATA N. 13/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DOIS DE JULHO DE DOIS MIL E 
DEZOITO.. 

Aos dois dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, 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, Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira 
Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado por 
motivo justificado, a Sra. Vereadora Maria de Lurdes Santos Ga-
nicho. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

O Sr. Presidente da Câmara informou que o ponto 3 - Contrato 
de Aquisição de “Serviços de Recolha e Transporte a Destino 
Final de Resíduos Sólidos Urbanos” – Modificação objetiva do 
contrato (Execução de serviços a mais e determinação de servi-
ços a menos) seria retirado da Ordem de Trabalhos e agendado 
para uma próxima reunião de Câmara. 

Deliberação Nº 122/2018
Aprovação da ata n.º 12/2018, de 18 de junho
Em virtude da ata n.º 12/2018 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 18 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 123/2018
Processo Disciplinar n.º 2/2017 - Arguido: Gonçalo Antó-
nio Cordeiro Lázaro; Relatório Final e Decisão de aplicação 
sanção disciplinar; Conversão em definitivo da decisão
Presente a informação n.º 1061/2018 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, verificando-se que 
o arguido não se pronunciou em sede de audiência de inte-
ressado sobre o projeto de decisão que lhe foi manifestado e 
notificado, deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 
votos contra dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a fa-
vor do Presidente da Câmara, converter em definitivo a decisão 
de, tendo presente o Relatório Final proferido pelo Instrutor 
do Processo Disciplinar n.º 2/2017 em 3/05/2018 com o qual 
concordou, aplicar ao arguido Gonçalo António Cordeiro Lázaro 
(trabalhador em funções públicas da Câmara Municipal de Espi-
nho com vínculo de emprego público na modalidade de contra-
to por tempo indeterminado, carreira e na categoria de Técnico 
Superior, a exercer funções na Divisão de Gestão Administra-
tiva, Financeira e Turismo), uma sanção disciplinar de repreen-
são escrita, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 180.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), de acordo com o 
disposto no n.º 1 do artigo 181.º da LTFP, pela prática de factos 
em violação dos deveres de respeito e de correção, no dia 4 
de julho de 2017 e enquanto se encontrava no exercício das 
suas funções, conforme melhor descrito no Relatório Final, e 
que se afigura como suficiente para assegurar a adequação fu-
tura do comportamento do trabalhador arguido às obrigações 
decorrentes das suas funções na Câmara Municipal de Espinho, 
nos termos melhor fundamentados naquele Relatório Final 
pelo Instrutor do Processo: ficando assim o trabalhador formal-
mente responsabilizado pela violação dos deveres de respeito 
e de correção no caso em questão, bem como no sentido do 
cumprimento dos seus deveres gerais e especiais como traba-
lhador em funções públicas. Mais determinou a Câmara que a 
presente deliberação deverá ser notificada ao arguido (cf. n.º 1 
do artigo 222.º da LTFP), e na mesma data também ao Instru-
tor do Processo, logo que aprovada a respetiva ata, no termos 
previstos no artigo 222.º da LTFP, produzindo o a sanção dis-
ciplinar os seus efeitos no dia seguinte ao da notificação do 
trabalhador de acordo com o disposto no artigo 223.º da LTFP. 
Devendo o processo ser encaminhado para a Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos para assegurar os ulteriores trâmites do 
processo para aplicação da pena disciplinar.  

Deliberação Nº 124/2018
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura 
do procedimento por concurso público, para a aquisição 
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de serviços de “CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES 
ESCOLARES - 2018/2021”

Presente a informação n.º 515/2018 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS, o seguinte: a. Determinar a abertura de 
um procedimento pré-contratual com vista à aquisição de servi-
ços para a “Confeção e Distribuição de Refeições nos estabele-
cimentos de Ensino do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Espinho para os anos letivos 2018/2019 (ex-
ceto o mês de setembro de 2018) | 2019/2020 | 2020/2021” 
e que, para esse efeito, seja adotado um procedimento por con-
curso público (com publicação de anúncio no Jornal Oficial da 
União Europeia), de acordo com o preceituado na alínea a), do 
artigo 20.º do CCP, pelo valor base de 812.900,25 € (oitocen-
tos e doze mil e novecentos euros e vinte e cinco cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; b. Para efeitos do pre-
visto no n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, determinar a não contra-
tação por lotes, de acordo com a fundamentação apresentada 
pelos serviços da Divisão de Educação e Juventude (no corres-
pondente pedido de autorização de despesa e informação); c. 
De acordo com a proposta dos serviços interessados e respon-
sáveis pelo procedimento, autorizar a dispensa do disposto no 
n.º 1 do artigo 61.º Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Lei 
do Orçamento do Estado para 2018; LOE2018), nos termos do 
estabelecido n.º 3 do mesmo artigo, conforme fundamentado 
por aqueles serviços competentes (na referida informação do 
pedido de autorização de despesa); d. Para efeitos do previsto 
no n.º 5 do artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, 
considerar tratar-se de uma situação excecional e devidamen-
te fundamentada pelos serviços competentes, estando de-
monstrada a impossibilidade de satisfação das necessidades 
por via dos recursos próprios do Município; e. Aprovar as peças 
do procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 
do artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minu-
ta), do programa do concurso e do caderno de encargos com 
os respetivos anexos e que se anexam à presente decisão de 
contratar; f. Determinar, que, de acordo com o estipulado no n.º 
1 do artigo 67.º e no artigo 69.º do CCP, a condução deste pro-
cedimento seja realizada pelo Júri do Procedimento, delegando 
neste órgão as respetivas competências, em respeito pelo es-
tipulado no artigo 109.º do CCP, com exceção da competência 
para a retificação das peças dos procedimento, para a decisão 
sobre erros ou omissões identificados pelos interessados, para 
a decisão de qualificação dos candidatos ou para a decisão de 
adjudicação, conforme previsto na parte final do n.º 2, do arti-
go 69.º, aplicável por remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referi-
do diploma legal. Designando, para efeitos da constituição do 
júri, os seguintes membros: PRESIDENTE – Dra. Susana Manuel 
Loureiro Teixeira, Chefe da Divisão de Educação e Juventude; 
1.º EFETIVO – Hélder Manuel Rodrigues Pereira da Costa, Téc-

nico Superior da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 
e Turismo; 2.º EFETIVO – Ana Sofia Pereira Meireles, Assisten-
te Técnica da Divisão de Educação e Juventude; 1.º SUPLENTE 
– Patrícia Maria de Figueiredo Páscoa, Assistente Técnica da 
Divisão de Educação e Juventude; 2.º SUPLENTE – Susana Ma-
ria Correia Silva Lopes, Técnica Superior da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo; g. Designar como gestora 
do contrato a Dra. Susana Manuel Loureiro Teixeira (Chefe da 
Divisão de Educação e Juventude), nos termos e para os efeitos 
do estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, com a função 
de acompanhar permanentemente a execução deste.   

Deliberação Nº 125/2018
Festa de São Vicente da Idanha - Ocupação de Via Pública 
e corte de trânsito – Procissão
Presente a informação n.º 1051/2018 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 João 
de Deus Costa Jorge da Paróquia de Anta para ocupação da via 
pública, bem como interrupção do trânsito em algumas ruas da 
freguesia, para realização da procissão em honra do patrono 
São Vicente, no dia 15 de julho (domingo) nas seguintes ruas: 
pelas 11h30m, saída da Capela de S. Vicente, e por volta das 
12.00 horas, percorrer na Rua da Idanha entre a Capela e o 
limite com a paróquia de Guetim, no sentido nascente e pela 
mesma rua, no sentido poente até à Capela no Largo da Capela 
S. Vicente. 

Deliberação Nº 126/2018
Pedido de indemnização - acidente na via pública – Nuno 
Anselmo Loureiro
Presente a informação n.º 1053/2018 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 Câ-
mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-
var o pagamento no valor de 109,47 € (cento e nove euros e 
quarenta e sete cêntimos), referente aos prejuízos decorrentes 
dos danos causados na viatura Fiat Bravo de matrícula 43-HD-
63 propriedade de Nuno Anselmo Loureiro, quando circulava 
na Rua da Igreja em Guetim. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 25 de junho de 
2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um 
milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessen-
ta e oito euros e quarenta e sete cêntimos): um milhão qui-
nhentos e setenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três 
euros e vinte e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão quatrocentos e quinze mil oitocentos e vinte euros 
e oitenta e três cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 
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até ao dia 25 de junho do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de vinte e nove milhões trezentos e trinta e 
sete mil oitocentos e dezanove euros e cinquenta e seis cên-
timos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 
valor de onze milhões quinhentos e trinta e quatro mil cento e 
quarenta e sete euros e vinte cêntimos.  

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

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião 
extraordinária para o dia 5 de julho de 2018 pelas 17.00 ho-
ras. 
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 Coordenadora Técnica

ATA N. 14/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CINCO DE JULHO DE DOIS MIL E 
DEZOITO

Aos cinco dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 
reuniu-se, em reunião extraordinária, a mesma Câmara sob a 
Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-
to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de 
Jesus, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano 
de Sousa e Silva, tendo faltado por motivo justificado os Srs. 
Vereadores Maria de Lurdes Santos Ganicho e Carlos Nuno La-
cerda Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou 
aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da 
Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, en-
trando-se de imediato na Ordem de Trabalhos a que se refere o 
edital nº 24/2018, de 3 de julho. 

Deliberação Nº 127/2018
Contrato de Aquisição de “Serviços de Recolha e Trans-
porte a Destino Final de Resíduos Sólidos Urbanos” – Mo-
dificação objetiva do contrato (Execução de serviços a 
mais e determinação de serviços a menos)
Presente a informação n.º 1084/2018 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, no exercício de competências próprias enquanto órgão com-
petente para a decisão de contratar de acordo com as dispo-
sições conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º do Código do Con-
tratos Públicos (CCP - aprovado e publicado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro; retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 18-A/2008, de 28 de março, e sucessivamente 
alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, Decreto-Lei 
n.º 223/2009, de 11 de setembro, Decreto-Lei n.º 278/2009, 
de 02 de outubro, Lei n.º 3/2010, de 27 de abril, Decreto-Lei n.º 
131/2010, de 14/12, Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho e pelo Decreto-
-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro; na redação aplicável 
ao caso), e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho (na redação em vigor), aprovou, por 
maioria e abstenção dos Vereadores do PS, determinar a mo-
dificação objetiva do contrato de aquisição de “Serviços de Re-
colha e Transporte a Destino Final de Resíduos Sólidos Urba-
nos” (celebrado entre o Município de Espinho e a adjudicatária 
“SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S.A.”, em 18 de 
março de 2016), ao abrigo do previsto no artigo 454.º, artigos 
371.º a 375.º e 379.º a 381.º do CCP, deliberando em concreto 
o seguinte: i. Aprovar a referida informação técnica da Divisão 
de Serviços Básicos e Ambiente (DSBA) de 25/06/2018 e ta-
belas anexas, constante do PADI (cfr. registo n.º 428/18, de 25 
de junho), enquanto peças procedimentais desta modificação 
objetiva do contrato, bem como aprovar as propostas de mo-
dificações objetivas do contrato nelas constantes. ii. Aprovar 
a realização da despesa correspondente à modificação objeti-
va deste contrato em virtude da execução de serviços a mais 
no montante de 114.313,27€ (cento e catorze mil trezentos 
e treze euros e vinte e sete cêntimos), acrescido do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor. iii. Ordenar a 
execução, pela adjudicatária prestadora de serviços, dos servi-
ços a mais, melhor identificados na referida informação técnica 
da DSBA de 25/06/2018 e tabelas anexas, constante do PADI 
(cfr. registo n.º 428/18, de 25 de junho), no valor de total de 
114.313,27€ (cento e catorze mil trezentos e treze euros e 
vinte e sete cêntimos), ao abrigo do previsto nas disposições 
conjugadas dos nºs 1 e 2 do artigo 454.º e do n.º 1 do artigo 
371.º do CCP. Fixando para tal, que o prazo de execução acom-
panha o restante prazo de execução e vigência do contrato ini-
cial, de acordo com o fixado no artigo 373.º do CCP. iv. Ordenar 
que a adjudicatária deixe de executar os serviços elencados na 
referida informação técnica da DSBA de 25/06/2018 e Tabelas 
anexas, constante do PADI (cfr. registo n.º 428/18, de 25 de 
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junho), correspondendo a trabalhos a menos, no valor global 
de 1.703,29€ (mil setecentos e três euros e vinte nove cênti-
mos), ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 379.º do CCP. Mais 
determinando, e tal como disposto no n.º 2 deste artigo, que o 
preço correspondente a estes serviços a menos seja deduzido 
ao preço contratual, não existindo direito a indemnização do 
empreiteiro em conformidade com o estipulado no n.º 1 do arti-
go 381.º do CCP. v. Aprovar a minuta de adenda ao contrato de 
aquisição de serviços acima indicado para efeitos da formaliza-
ção das modificações objetivas do mesmo aqui em causa. Os 
Srs. Vereadores do PS protestaram apresentar declaração de 
voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 horas, contu-
do a mesma não foi apresentada.  

Deliberação Nº 128/2018
Isenção entrada piscina balneário marinho
Presente a informação n.º 1082/2018 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 a isenção 
do pagamento da entrada na piscina do balneário marinho nos 
termos dos artigos 12.º e 13.º do “Regulamento Geral e Tabela 
de Taxas do Município de Espinho” (RGTTME), à Sra. Dª Lilia-
na Maria Rodrigues Santos Zeballos, uma vez por semana no 
horário de 4ª feira ou 6ª feira das 15.30 horas às 16.30 horas, 
enquanto a requerente mantiver este quadro de insuficiência 
económica. 

Deliberação Nº 129/2018
Atribuição de subsídio às Festas em honra de S. Vicente 
da Idanha 2018
Presente a informação n.º 1056/2018 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 500,00€ (quinhentos 
euros) à Fabrica da Igreja Paroquial de Anta, entidade respon-
sável pela organização das festas em honra do S. Vicente da 
Idanha 2018. 

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 Coordenadora Técnica
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE AGOSTO DE 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Agosto de 2018 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 24.450.360 14.869.880 60,82%
Receitas de Capital 11.108.170 1.870.168 16,84%
Outras Receitas 1.363.578 1.365.226 100,12%

Total da Receita 36.922.108 18.105.274 49,04%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23.064.840 12.523.753 54,30%
Despesas de Capital 13.857.268 3.512.918 25,35%

Total da Despesa 36.922.108 16.036.672 43,43%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 10.154.018 10.203.108 11.174.604 11.162.298

Impostos Directos 4.643.317 4.643.317 4.405.340 4.405.340
Impostos Indirectos 1.044.217 1.044.217 1.023.350 1.022.822
Taxas, Multas e Outras Penalidades 1.018.287 1.018.255 1.037.200 1.036.547
Rendimentos de Propriedade 277.135 277.135 334.246 334.246
Venda de Bens e Serviços Correntes 3.056.428 3.052.662 2.963.685 2.952.559
Venda de Bens de Investimento 85.000 85.000 0 0
Outras Receitas Correntes 25.558 78.448 45.558 45.558
Reposições não abatidas no Pagamento 4.074 4.074 1.658 1.658
Saldo da Gerência Anterior 0 0 1.363.568 1.363.568

Alheia 9.253.072 9.253.024 6.942.976 6.942.976
Passivos Financeiros 1.000.000 1.000.000 0 0
Fundos Municipais 3.839.731 3.839.731 3.956.408 3.956.408
Outras Transferências 4.413.341 4.413.293 2.986.568 2.986.568

Total da Receita 19.407.089 19.456.132 18.117.581 18.105.274

RECEITA Agosto-2017 Agosto-2018

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 11.190.615 11.528.935 11.489.415 11.398.294

Pessoal 6.016.394 6.105.061 5.945.043 5.946.273
Aquisição de Bens e Serviços 4.958.551 5.205.515 5.211.828 5.122.575
Outras Despesas Correntes 215.671 218.359 332.544 329.446

Serviço da Dívida 841.493 841.497 879.612 879.288
Juros e Outros Encargos 102.623 102.627 171.579 171.255
Passivos Financeiros 738.871 738.871 708.033 708.033

Investimento Global 2.697.170 2.625.784 2.963.902 2.607.437
Aquisição de Bens de Capital 2.152.314 2.060.465 2.441.528 2.063.757
Transferências de Capital 544.855 565.319 522.374 543.680

Restantes Despesas 879.460 881.242 954.949 954.204
Transferências Correntes 879.460 881.242 954.949 954.204
Outras Despesas de Capital 0 0 116.967 116.967

Total da Despesa 15.608.739 15.877.458 16.287.878 15.839.223

DESPESA Agosto-2017 Agosto-2018
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DÍVIDA Agosto-2017
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 23.872.224,08 22.438.131,92

1. Empréstimos 10.857.546,30 9.547.158,57
2. Outros Credores 13.014.677,78 12.890.973,35

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 3.643.009,66 3.036.997,69

1. Empréstimos 1.000.000,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 1.173.947,24 1.705.878,73

2.1. Fornecedores c/c 21.872,92 240.885,49
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 16.541,66 232.410,95
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 87.322,01 403.876,79
2.4. Estado e outros entes públicos 29.082,65 0,00
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 1.019.128,00 828.705,50

3. Operações de tesouraria 1.469.062,42 1.331.118,96
3.1. Estado e outros entes públicos 106.665,18 96.537,93
3.2. Clientes e utentes com caução 69.211,95 77.291,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1.222.614,57 1.104.944,09
3.4. Outros Credores 70.570,72 52.344,99

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

TOTAL 27.515.233,74 25.475.129,61
Os dados de Agosto de 2018 são provisórios

Agosto-2018
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Dívida

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 2.769.324,01 €       0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 661.030,00 €          0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299.350,00 €          0,20%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181 361.680,00 €          0,90%

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

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

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

QUOTIZAÇÕES 71.500,00 €            
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 €            
FUNDAÇÃO SERRALVES 502266643 25.000,00 €            

TOTAL 2.848.024,01 €       0,82%
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Pagamentos em Atraso Agosto-2017 Agosto-2018 ∆
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.

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 5.567.531 2.494.787 44,81%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 5.193.610 2.397.047 46,15%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.193.610 2.397.047 46,15%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 373.921 97.740 26,14%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 373.921 97.740 26,14%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 14.978.911 5.251.445 35,06%
EDUCAÇÃO 2.081.569 397.237 19,08%

ENSINO NÃO SUPERIOR 1.051.543 0 0,00%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.030.026 397.237 38,57%

SAÚDE 18.450 0 0,00%
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 336.667 42.392 12,59%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 336.667 42.392 12,59%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 11.585.864 4.329.734 37,37%
HABITAÇÃO 257.860 567 0,22%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3.934.122 893.024 22,70%
SANEAMENTO 2.827.751 1.106.781 39,14%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.462.488 1.112.128 45,16%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.003.527 639.372 63,71%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.100.116 577.863 52,53%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 956.361 482.082 50,41%
CULTURA 382.696 171.981 44,94%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 573.665 310.101 54,06%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.223.715 1.327.665 41,18%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.038.405 794.010 38,95%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 0 n.a.

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

COMÉRCIO E TURISMO 961.451 416.423 43,31%
MERCADOS E FEIRAS 5.000 2.734 54,67%
TURISMO 956.451 413.690 43,25%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 223.859 117.231 52,37%
4 OUTRAS FUNÇÕES 598.158 228.836 38,26%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 334.300 119.505 35,75%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 263.858 109.331 41,44%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018 - Agosto

Total Geral 24.368.316 9.302.732 38,18%
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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 E       
MUSEOLOGIA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
A destacar nas atividades culturais da Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva o lançamento da obra vencedora da 1.ª edição 
do Prémio Literário Manuel Laranjeira, intitulada “Viagens por 
histórias mais ou menos naturais” de Sandra Inês Cruz, que de-
correu no dia 16 de junho. Nesta data foi igualmente lançado 
o concurso para a 2.ª edição do Prémio Literário Manuel Laran-
jeira - 2019.

“TRICOTAR HISTÓRIAS”
Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras e memórias.
Público-alvo: População adulta/ sénior – até 15 participantes
57 participantes

1, 2, 3… READ & PLAY WITH ME!
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), 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.
41 participantes

ONDA POÉTICA
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
80 participantes

EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS
Exposição de Artes visuais com os trabalhos realizados pelos 
alunos do 12º3 de Artes  da Escola Secundária Manuel Gomes 
de Almeida
35 visitantes

CONTOS E CANTOS PARA INFANTES
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, concei-
tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos 
quer para graúdos.”
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreen-
didas entre os 2 aos 5 anos.

11 crianças + 16 adultos

“PENSAR A ESCRITA”
COM A ESCRITORA JOANA BÉRTHOLO
15 participantes

CEDÊNCIA DA SALA POLIVALENTE PARA O
 “RUNNING ESPINHO”
80 participantes

CONCERTO DE TAÇAS TIBETANAS
Jardim interior da Biblioteca - no âmbito do projeto “Espinho 
natura”

4 participantes

APOIO ÀS “ESTÁTUAS VIVAS”
80 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA O ACIVE 
PALESTRA PELO DR. ARMANDO BOUÇON

60 participantes 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE ADELAIDE VILELA
20 participantes

EXPOSIÇÃO NÓS, OS DE ORPHEU
No âmbito das comemorações do aniversário de Fernando Pes-
soa, a 13 de junho, esteve patente desde esse dia até 30 de 
junho, no jardim da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, 
a exposição «Nós, os de Orpheu», resultante de uma parceria 
com a Casa Fernando Pessoa e o Camões – Instituto da Coope-
ração e da Língua.
A exposição Nós, os de Orpheu – título parafraseado do texto 
de Fernando Pessoa na revista Sudoeste 3, em 1935 –, traça o 
percurso da revista e dos seus protagonistas, recorrendo, mui-
tas vezes, às próprias palavras dos “órficos”.
Através da reprodução de obras e documentos (fotografias, 
recortes de imprensa, correspondência, manuscritos, etc.), 
apresentou-se o “Nós” que formou Orpheu e alargaram-se 
perspetivas de leitura a todos “Nós” que, um século depois, o 
continuamos a descobrir. Porque, como Pessoa concluiu: “Or-
pheu acabou. Orpheu continua.”
A exposição Nós, os de Orpheu foi desenvolvida em 2015 pela 
Casa Fernando Pessoa em parceria com o Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua, no enquadramento das celebrações 
dos 100 anos da revista “extinta e inextinguível” Orpheu.
Desenhada de raiz para circular em vários contextos, escolas, 
bibliotecas, centros de língua, esta exposição procurou um ân-
gulo que permitisse apresentar a revista Orpheu e o grupo que 
a criou a partir de dentro, quer isto dizer: a partir dos contri-
butos dos seus protagonistas, tanto no tempo histórico da re-
vista, como posteriormente e a partir das memórias que estes 
autores e artistas nos legaram.
Nós, os de Orpheu compreende um conjunto de 25 cartazes.

40 visitantes
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“PENSAR A ESCRITA”
COM A ESCRITORA SANDRA INÊS CRUZ
Vencedora da 1.ª edição do Prémio Literário Manuel Laranjeira
“Sandra Inês Cruz tem formação em Jornalismo pela Escola 
Superior de Jornalismo do Porto onde também deu aulas de 
Televisão.
Trabalhou enquanto repórter na RTP durante vários anos, e 
apresentou e coordenou o TVI Jornal, na TVI.
Depois disso, e enquanto freelancer, coordenou e apresentou o 
programa “Viajar é Preciso”, e fez o 4xCiência, os dois na RTP.
Tem uma Pós-Graduação em Direito da Comunicação e um Mes-
trado em Literaturas e Culturas Africanas, ambos pela Univer-
sidade de Coimbra. 
Deu aulas de Teorias da Comunicação Na Escola Superior Ar-
tística do Porto.
Nos últimos anos esteve dedicada a uma série de 13 documen-
tários sobre biodiversidade que escreveu e realizou para a RTP.
Lançou um livro para crianças em 2017 intitulado “As viagens 
mais longas do mundo... as da nossa comida”.
É aluna do Doutoramento em Patrimónios de Influência Portu-
guesa no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coim-
bra.”
35 visitantes

APOIO AO FEST
250 participantes

YOGA, PELA VIA DE UM CONTO
“Aula de Yoga para crianças, pela via do conto, onde iremos 
também passar pelas componentes meditativa e introspetiva.
Nesta aula, iremos fazer uma abordagem lúdica ao mundo ma-
ravilhoso do Yoga para crianças. Tendo em atenção o equilíbrio 
entre a espontaneidade e a estrutura, para que os “pequenos” 
participantes se possam expressar de forma criativa, mas ao 
mesmo tempo com respeito por si próprios e pelos outros. 
A pedra basilar da aula será o conto, onde as crianças vão dar 
“vida” ao mesmo, através de posturas de yoga simples e ade-
quadas à estrutura de cada uma.”
Atividade dinamizada pela voluntária Ostilina Nunes.
Periodicidade: 3.º sábado de cada mês
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos + 2 acompanhantes
Limite máximo de inscrições: 14 crianças
Duração: 45 a 60 min

6 crianças e 7 acompanhantes

AÇÃO DE FORMAÇÃO “PROMOVER O SUCESSO” 
ENTRE ESPINHO E ADCE.
100 participantes

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA A 
CERCIESPINHO
30 participantes

BEBÉTECA | “HISTÓRIAS DA VIDA EM DÓ MAIOR”
ANA ESTEVES E LÚCIA BARBOSA
“Era uma vez uma “contadora de histórias” e uma “cantadora e 
tocadora de histórias”. Convictas de que a “união faz a força”, 
deram início a este projeto, que vista estimular a curiosidade e 
o gosto pela descoberta, quer através da leitura, quer através 
da música.”
Destinatários: bebés a partir dos 3 meses e famílias

29 participantes

CONFERÊNCIA COM AURORA CUNHA
35 participantes

ONDA POÉTICA
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
40 participantes

DIA DOS AVÓS
8 avós e 11 crianças

FORMAÇÃO “DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO 
E NUTRIÇÃO” 
ccedência da sala polivalente para a CerciEspinho

27 participantes

BEBÉTECA | “MALAS E FRALDAS”
Catrapum Catrapeia
Dia 28 de julho, às 11h00
Malas, muitas malas e dentro delas muitas músicas. Músicas de 
colo, músicas de embalar…! Malas, muitas malas e dentro delas 
muita magia: carinhos, sorrisos, abraços entre música, ritmos 
entre pai, mãe e filho, palavras e gestos que se confundem, 
estrelas a dançar com a música… Vem também viajar connosco, 
mas não tragas a mala. Traz só a tua fralda.

16 bebés + 23 acompanhantes

LANÇAMENTO DO LIVRO “FORÇA DOS EMIGRAN-
TES” DE AVELINO PINTO
40 participantes

CEDÊNCIA DA BIBLIOTECA, NO ÂMBITO DO 
FESTIVAL OITO 24 - HÁBITOS MUSICAIS
Dia 11 de agosto, às 16h00

60 participantes

CEDÊNCIA DA BIBLIOTECA, NO ÂMBITO DO 
FESTIVAL OITO 24 - HÁBITOS MUSICAIS
200 participantes
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BEBÉTECA | “HISTÓRIAS DA VIDA EM DÓ MAIOR”
ANA ESTEVES E LÚCIA BARBOSA
Era uma vez uma “contadora de histórias” e uma “cantadora e 
tocadora de histórias”. Convictas de que a “união faz a força”, 
deram início a este projeto, que vista estimular a curiosidade e 
o gosto pela descoberta, quer através da leitura, quer através 
da música.
Local: Sala Polivalente da Biblioteca Mun. José Marmelo e Silva
Destinatários: bebés dos 3 aos 36 meses e famílias
Ingresso: 5€ por bebé+ acompanhante (máximo 50 pessoas); 
acompanhante extra 2€
Bebés e acompanhantes
20 participantes

PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA
O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimento 
cultural e preservação da memória coletiva da comunidade lo-
cal através de duas exposições permanentes dedicadas a anti-
ga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte Xáve-
ga. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de exposições 
temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao gran-
de público os mais variados e conceituados trabalhos nas áreas 
da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito da his-
tória e do património local o Museu Municipal já produziu deza-
nove exposições, que foram fruto de um minucioso trabalho de 
investigação histórica. Compete ao MME promover a recolha, 
estudo e preservação da história e memória social no território 
que, em Espinho, teve como pilares fundamentais do desenvol-
vimento municipal e da identidade singular do concelho, fato-
res como a instalação de comunidades piscatórias e indústrias 
como a conserveira,  a emergência de uma colónia balnear de 
prestígio e o tipo de arquitetura e urbanismo a ela associados, 
sempre em paralelo com a implantação do caminho-de-ferro e 
o desenvolvimento económico, político e social que sempre lhe 
são inerentes. Assim, abarca o estudo de temas que vão desde 
a história local à arqueologia, à etnografia, à inventariação e 
estudo do património industrial, náutico, entre outros relevan-
tes para a caraterização da realidade cultural do município.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Junho, Julho e Agosto as seguintes exposições: documental 
“Vida e Obra de Rafael Bordalo Pinheiro”; escultura “ENT’TRÊS” 
de Filipa França, Domingos Sá e Sara Dionísio; “Arte Xávega – 
Fotografia de Ricardo Fonseca”; “Música e Palavras – Obras da 
Coleção de Serralves em Espinho”.
Visitantes: 841

Vida e Obra de Rafael Bordalo Pinheiro” 
No âmbito da estratégia de divulgação do Museu Bordalo Pi-
nheiro foi concebida uma Exposição Itinerante com o objetivo, 
não só, de tornar acessível a todos os públicos a obra de Borda-
lo, como de divulgar, simultaneamente, a notável coleção reu-
nida neste Museu, de novo disponibilizado ao público. A estru-
tura da exposição privilegiou a imagem, a que é dado um maior 
peso, acompanhada de textos de leitura rápida e acessível com 
título apelativo que contextualizam a obra de Bordalo nos seus 
diferentes aspetos. Esta Exposição Itinerante constitui uma 
excelente oportunidade para, a partir do desenho humorístico 
e da caricatura política e social publicada na imprensa pelos 
“humoristas” portugueses da época, mergulhar n’ “O jogo da 
Política Moderna” da I República Portuguesa, e, com isso, nas 
virtudes e nos defeitos do novo regime. A exposição foi elabo-
rada pelo Grupo de Trabalho das Comemorações Municipais do 
Centenário da República.

“ENT’TRÊS” 
trata-se de um encontro entre três artistas, que expressam 
três pensamentos diferentes com três propósitos distintos. As 
diferentes temáticas vêm a encontrar-se através de linguagens 
semelhantes mas distinguem-se na sua identidade. Como indi-
víduos, transmitem o seu percurso artístico, reflectindo as suas 
realidades convergidas numa exposição global. O Museu Mu-
nicipal de Espinho deu-lhes a oportunidade de expor as suas 
obras, saindo do contexto universitário para o mundo artístico.
Ricardo Fonseca é economista e fotógrafo amador desde os 
tempos de estudante. Participou em largas dezenas de expo-
sições colectivas e expôs individualmente em várias cidades, 
nomeadamente, Porto, Matosinhos, Lisboa, Coimbra, Braga, 
Macau, Maputo, Vigo, Pusan, Seul e Quioto. É autor de vários 
livros de fotografia e coautor do livro comemorativo da che-
gada dos portugueses ao Japão, 450 Anos de Memórias, com 
texto de Michael Cooper. A exposição “Arte Xávega” resulta de 
um trabalho realizado em 1973 para a participação no Salão 
Nacional de Fotografia da Cidade de Espinho organizado pela 
Comissão Municipal de Turismo, onde obteve vários prémios.

“Música e Palavras: Obras da Coleção de Serralves”
É uma exposição que apresenta um percurso dentro da Cole-
ção de Serralves por peças criadas em diferentes contextos 
históricos e geográficos, mas que se relacionam entre si, pela 
incorporação da experiência do som no seu discurso visual e 
conceptual. Desde a visão estética do acontecimento, ao pa-
pel do artista como performer, passando por práticas sonoras 
experimentais, esta mostra propõe uma aproximação à expe-
riência sonora a partir da sua dimensão social no contexto con-
temporâneo. A materialidade do som, o poder da palavra como 
ferramenta sonora, a catarse envolvente dos elementos musi-
cais e alusões à frenética estética do videoclipe, criam, nesta 
exposição, um percurso com diferentes propostas, ligadas de 
maneira mais ou menos transversal, ao som, à música e à pa-
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lavra. A exposição apresenta obras do grupo Tone Scientists, 
Luís Paulo Costa, Luísa Cunha, Rui Toscano, Pedro Tudela, Ri-
cardo Jacinto, Dara Birnbaum e Tony Oursler.
Produção: Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporâ-
nea, Porto. Organização: Museu Municipal de Espinho/Câmara 
Municipal.

COMEMORAÇÃO DOS 75 ANOS DA PISCINA 
SOLÁRIO ATLÂNTICO
A Divisão de Cultura e Museologia elaborou a programação dos 
75 anos da Piscina, que incluiu uma exposição documental 
para exterior, sessão solene e um concerto evocativo dos 75 
anos deste equipamento.

Exposição
No dia 10 de Julho de 1943 a Empresa de Melhoramentos de 
Espinho teve a ousadia de inaugurar uma Piscina, de arquite-
tura singular e moderna, de dimensões olímpicas para a prá-
tica da natação desportiva, e considerada pelos meios de co-
municação social como a melhor da Península Ibérica e uma 
das melhores da Europa, e que hoje é um verdadeiro ex-libris 
desta estância balnear denominada nos anos 40 do século XX 
por “Pérola do Atlântico”. A exposição em 12 painéis retrata 
a história da construção e da inauguração da Piscina Solário 
Atlântico.

Sessão solene
Na sessão solene, realizada no dia 10 de Julho de 2018, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, foram homenageadas 
pessoas e instituições que de uma forma ou de outra têm o seu 
nome ligado às vivências deste magnífico espaço. Foi realiza-
do e apresentado um filme dos 75 anos e foi oferecido a cada 
homenageado um troféu na forma das três pranchas de saltos. 
Público presente: 170

Concerto evocativo
A organização do FIME – Festival Internacional de Música de 
Espinho associou-se as estas comemorações e realizou um 
concerto na praça exterior da Piscina Solário Atlântico, que 
contou com a colaboração do grande improvisador Hermeto 
Pascoal com a jovem Orquestra de Jazz de Espinho. O concerto 
decorreu no dia 15 de Julho num pôr-do-sol em frente ao nosso 
mar Atlântico.
Público presente: 2000

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, 
ENCONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, 
WORKSHOPS E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Junho, Julho e Agosto o FACE acolheu o 
workshop “O Olho de Peixe”, dedicado à evocação do Centená-
rio da Morte do Pintor Amadeo de Souza-Cardoso, as Jornadas 

do Regimento de Engenharia de Espinho, a reunião do Projecto 
Urbact e duas ações de formação organizadas pela empresa 
Setor Interativo.
Participantes: 418

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Junho e 
Julho realizou o XXII Encontro Internacional de Estátuas Vivas 
e a edição de 2018 do Vir a Banhos, e preparou as atividades 
educativas da Bandeira Azul.

ENCONTRO INTER. DE ESTÁTUAS VIVAS
O XXII Encontro Internacional de Estátuas Vivas teve nesta 
edição uma novidade: a Lu(g)ar de estátuas decorreu na rua 
19, posicionando-se dez das dezoitos estátuas vivas partici-
pantes dentro das montras das casas comerciais que aderiram 
a este projeto. Este ano tivemos a presença de 45 estátuas 
num total de 56 participantes, oriundos de Portugal, Ucrânia, 
Bélgica, Inglaterra e Espanha
 Público presente: 10.000

VIR-A-BANHOS - RECRIAÇÃO HISTÓRICA
A partir deste ano e durante o mês de Julho o Vir a Banhos – 
recriação da praia de Espinho nos inícios do século XX passou 
a evento anual. A edição deste ano contou com uma nova ati-
vidade: Uma noite em veraneio. Recriação de um passeio da 
burguesia que vinha a banhos para Espinho, pela esplanada 
junto ao mar, entre a Praia da Baía e a Piscina Solário Atlân-
tico, seguido de um baile à época, que teve a participação do 
SAXEcolectivo e do Grupo de Exibição de Danças de Salão da 
Escola de Bailado Adriana Domingues, orientado pelos profes-
sores Vasco Rigolet e Ana Pais Oliveira. Participaram no pas-
seio 32 figurantes trajados à época. Na praia da Baía o Vir a 
Banhos contou com a presença de 140 figurantes. O evento 
teve o apoio da Associação Espinho Vida, da GymnoStar, Grupo 
Cultural e Recreativo Semente, Rancho Folclórico Santiago de 
Silvalde, Rancho Folclórico Nossa Senhora dos Altos Céus, Ran-
cho Regional Recordar é Viver, de Paramos e Teatro Popular de 
Espinho – Cooperativa Nascente.
Público presente: 3.000

SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de 
Junho e Julho as atividades “Hora dos Maiores”, “Hora do Conto” 
e visitas guiadas à BMJMS e ao MME. Está a organizar men-
salmente o workshop “Olho de Peixe”, inserido na evocação 
do centenário da morte de Amadeo de Souza-Cardoso, e cujo 
resultado do trabalho dos participantes culminará numa expo-
sição a inaugurar em Outubro de 2018. Realizou atividades 
educativas no âmbito do FEST Village e organizou o FESTinha.
Durante os meses de Julho e Agosto o Serviço Educativo da 
DCM está a desenvolver, em todas as praias do concelho com 
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Bandeira Azul, um conjunto de atividades educativas relacio-
nadas com a proteção do ambiente e a preservação dos ocea-
nos. Este ano contamos com um novo projeto: o “Vaivém Ocea-
nário”, que esteve na Praia Azul na semana de 16 a 20 de Julho 
e que contou com a presença de muitos visitantes. O Oceanário 
espalha pelo país a literacia do oceano para que todos com-
preendam a sua importância e a urgência de agir pela sua con-
servação, no sentido de ajudar a adotar comportamentos mais 
responsáveis para com o planeta que habitamos. 
Participantes: 4734

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESPINHO NA 41ª FEIRA NACIONAL DE 
ARTESANATO DE VILA DO CONDE
Mais uma vez, Espinho esteve representado na Feira Nacional 
de Artesanato de Vila do Conde. Esta presença, com vista à pro-
moção de espinho, contou com o Artesão Herculano Alves, que 
fez trabalho ao vivo em madeiras e o cartaz de animação da 
Feira, como tem vindo a ser habitual, com a atuação do Rancho 

Folclórico de S. Tiago de Silvalde.

 
 DESAFIO FOTOGRÁFICO “12 MESES 12 FOTOS”
Para comemorar o Dia Mundial do Turismo que se realiza anual-
mente a 27 de setembro, a Câmara Municipal de Espinho orga-
niza pelo terceiro ano consecutivo, o Concurso de Fotografia 
- “Desafio Fotográfico - 12 Meses 12 Fotos”, com o objetivo de 
promover o tema “O Turismo e a Transformação Digital”, decla-
rado pela Organização Mundial do Turismo para celebrar o dia.
A iniciativa é composta por uma vertente competitiva e por 
uma exposição dos trabalhos selecionados, a decorrer durante 
o mês de outubro.  Das fotografias premiadas, serão selecio-
nadas 12 para integrarem um calendário para o ano de 2019.

O concurso tem como objeto a produção autoral de fotografias 
subordinadas ao tema  “O Turismo e a Transformação Digital”. 
As fotografias submetidas a concurso têm por finalidade inte-
grar a página oficial do Turismo de Espinho onde cada fotogra-
fia deve ser referente a um mês do ano e representar um dos 
seguintes produtos turísticos estratégicos do concelho: Praias, 

Surf e Mercado Semanal/Feira de Espinho.

EVENTO “PISTONS AND FINS”
20 a 22 de julho
Espinho voltou a receber pelo 2º ano consecutivo o Festival 
Pistons and Fins.
Dedicado à cultura de motores e pranchas, incluiu exposição de 
motas e carros, competição de surf e corridas, concertos e dj´s 
nas escadas da Praia da Baía.
Durante três dias, o evento encheu a cidade de motas, música e 
muita animação com os espetáculos das bandas Nicky Louders 
e Dixie Boys e do One Man Show - Ricardo Cavalera.
Houve tempo ainda para momentos de descontração com corri-
da de motas (Drag Race),
um encontro de Surf e de um passeio que reuniu aproximada-
mente uma centena de motociclistas.
O Festival Pistons and Fins promete regressar em 2019 com 
muita animação e algumas surpresas.
Organizado pela associação local Backdoor Club, em parceria 
com a Câmara Municipal de Espinho.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Continua a ser prestado todo o apoio necessário à formaliza-
ção de novos pedidos de atribuição de habitação social muni-
cipal, bem como à formalização de algumas candidaturas junto 
do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU, IP).
Manteve-se toda a atividade de gestão corrente, no que res-
peita ao atendimento, encaminhamento e acompanhamento 
de situações diversas.

HABITAÇÃO SOCIAL
Os serviços mantêm o atendimento e acompanhamento de pro-
ximidade (com atendimento semanal nos diversos complexos 
habitacionais e visitas domiciliárias) e a articulação interinsti-
tucional, com vista à promoção do bem-estar da população re-
sidente em habitação social e numa lógica de procura conjunta 
e partilhada de soluções face à realidade dos vários locais.

No âmbito da gestão social dos complexos habitacionais, a DA-
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SIS, em articulação com a Divisão de Serviços Básicos e Am-
biente (DSBA), com os serviços de Fiscalização Municipal e com 
a PSP, levou a efeito um conjunto de ações para retirada e reco-
lha de objetos pessoais que se encontravam a ocupar indevida-
mente as partes comuns e garagens (quando existentes) dos 
prédios sitos nos complexos habitacionais de Paramos, Anta e 
Silvalde.
No que respeita à gestão mensal dos atrasos e incumprimen-
tos no pagamento das rendas dos fogos de habitação social, 
os serviços mantêm um acompanhamento regular às situações 
de incumprimento, sem descurar a articulação com as equipas 
técnicas das entidades de primeira linha que realizam o acom-
panhamento das famílias no âmbito da medida de Rendimen-
tos Social de Inserção e de Ação Social nos diversos complexos 
habitacionais. 

ARTICULAÇÃO INTRAINSTITUCIONAL
Face à necessidade de obras de reparação e de manutenção 
nas suas habitações, os moradores continuam a recorrer aos 
serviços para apoio no registo/sinalização de diversos pedidos 
e para procederem ao seu encaminhamento para a Divisão de 
Obras Municipais (DOM), numa lógica de articulação, reforço e 
procura de soluções.

 COMISSÃO DE MORADORES
A Comissão de Moradores de Paramos continua a colaborar na 
preparação e na dinamização das atividades que são realizadas 
no Complexo Habitacional da Quinta.

HORTAS COMUNITÁRIAS
O acompanhamento e visita às Hortas Comunitárias de Para-
mos é realizado de forma regular pela técnica da DASIS que 
realiza a gestão social do território e foi prestado todo o apoio 
necessário para que um morador pudesse realizar a formação 
da LIPOR e, dessa forma, utilizar um talhão que se encontrava 
livre por desistência do anterior utilizador.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Tendo em vista a preparação de diversas atividades a realizar 
nos complexos de habitação social municipal, articulou-se re-
gularmente com o Eixo 3 do CLDS-3G ‘Espinho Vivo’ e foi pres-
tada toda a colaboração necessária à execução das mesmas.
Foi apoiada a dinamização de um Peddy-Paper promovido pelo 
Centro Comunitário do Centro Social de Paramos e pelo Eixo 3 
do CLDS-3G, que envolveu vários jovens residentes no Comple-
xo Habitacional da Quinta, em Paramos, bem como a Exposição 
“Rostos do Bairro”, que esteve patente no “Espaço Comum” do 
mesmo complexo habitacional.
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 2018 (Baile de Verão), que decorreu no dia 24 
de junho, na Nave Desportiva de Espinho. Nos dias 13 e 14 de 
junho foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no 
dia 22 foi realizada a montagem e decoração do espaço. Parti-
ciparam 307 seniores;
- 7º Baile sénior 2018, que decorreu no dia 22 de julho, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 16 e 17 de 
julho foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e no 
dia 19 e 22 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 
Participaram 107 seniores;
- 8º Baile sénior 2018, que decorreu no dia 26 de agosto, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 16 e 17 de 
agosto foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e 
no dia 24 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 
Participaram 92 seniores;
 - Viagem sénior – França - Paris, que decorreu de 18 a 21 de 
junho de 2018, com um grupo de 25 participantes;
- Viagem sénior – Cruzeiro no Báltico, que decorreu de 29 de 
junho a 7 de julho de 2018, com um grupo de 30 participantes;
- No dia 26 de julho, comemorou-se o Dia Metropolitano dos 
Avós promovido pela Área Metropolitana do Porto, no Europar-
que de Santa Maria da Feira. A Câmara Municipal de Espinho, a 
Associação de Socorros Mútuos S. Francisco de Assis de Anta, o 
Centro Social de Paramos, o Centro Social Paroquial S. Tiago de 
Silvalde e a Santa Casa da Misericórdia de Espinho associaram-
-se a esta iniciativa, com a presença de 350 avós. 

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)
No âmbito da Auditoria Externa realizada nos dias 4, 5 e 6 de 
junho, o Processo Ação Social (PC02) foi auditado no dia 5 de 
junho, tendo posteriormente sido realizados os procedimentos 
necessários para dar resposta às constatações assinaladas no 
âmbito do Relatório de Auditoria Externa.

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE (GAE)
No período em análise, o GAE manteve o seu funcionamento 
regular.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
Para além das atividades de gestão corrente, o BLV apoiou a 
Paróquia de Espinho e dinamizou duas sessões sobre “Volun-
tariado” direcionadas para os voluntários que prestam apoio 
no âmbito da confeção e distribuição das refeições fornecidas 
pela Paróquia de Espinho à população mais carenciada.
O BLV promoveu ainda a realização de um workshop gratuito 
sobre “Criação e Gestão de Marca Pessoal”, no dia 30 de junho.

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
Foram registadas um total de 361 utilizações relativas aos me-
ses de junho, julho e agosto.

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
Os serviços asseguraram presença numa mesa redonda com a 
temática “Violência sobre Idosos”, realizada no passado dia 15 
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de junho, em Santa Maria da Feira. 

PROGRAMA REDE SOCIAL
Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo da Rede 
Social de Espinho e uma reunião do Conselho Local de Ação 
Social (CLAS) de Espinho.
Foi assegurada presença numa reunião promovida pelas Plata-
formas Supraconcelhias de Aveiro.
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi realizada uma 
reunião geral e uma reunião do grupo de gestão de casos.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE

CAMPEONATO DIAMOND CUP 2018 
8 A 10 de junho de 20178
No evento realizado na Nave Desportiva de Espinho, a organi-
zação 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 2018”.

BAILE DE VERÃO AÇÃO SOCIAL – MUNICÍPIO 
ESPINHO 
24 de junho de 20178
Realizou-se no passado domingo, 24 de junho, na Nave Poli-
valente de Espinho, mais uma edição do habitual Baile Sénior, 
uma atividade promovida e organizada pela Câmara Municipal 
de Espinho, desta vez, realizada no pavilhão da Nave Poliva-
lente do concelho.
Mais de 500 séniores do concelho marcaram presença nesta 
festa de verão, especialmente dirigida para a população sénior 
de Espinho.
O presidente e vice-presidente da autarquia, Pinto Moreira e 
Vicente Pinto respetivamente, estiveram presentes para sau-
dar e fazer a festa com os presentes, numa tarde repleta de 
boa energia e bom tempo, dedicada aos mais velhos.
Estas iniciativas da Câmara Municipal de Espinho pretendem 
valorizar a experiência de vida da população sénior do conce-

lho, combater o isolamento e proporcionar o reencontro entre 
pessoas da mesma geração.
A animação desta tarde de domingo ficou a cargo dos Intem-
poral Show Band.

AMB VOLLEYBALL CUP 2018
De 3 a 8 julho de 2018

Sendo já um dos maiores Torneios de Voleibol do Mundo, con-
tando com mais de 3 mil participantes provenientes de várias 
partes do globo, o AMB VOLLEYBALL CUP decorreu entre os 
dias 3 e 8 de Julho de 2018, na Nave Polivalente Desportiva de 
Espinho. A sétima edição deste Torneio, organizado pelos Atle-
tas Olímpicos Miguel Maia e João Brenha, é considerado já por 
muitos como uma referência da modalidade em todo o Mundo! 
No segundo maior torneio de voleibol da europa realizaram-se 
mais de 1500 jogos de voleibol, praticado pelas atuais e futu-
ras estrelas da modalidade!

FEDERAÇÃO DE BASQUETEBOL DE CASTELA E 
LEÃO 
De 11 a 31 julho

TORNEIO AMIZADE CATME 2018 
14 de julho de 2018
O Torneio de Amizade CATME 2018 foi organizado pelo Clube 
de Amigos de Ténis de Mesa de Espinho - CATME e contou com 
a participação de 4 equipas, a saber: CATME- Clube de Amigos 
de Ténis de Mesa de Espinho SINAPSA - Sinapsa - Sindicato Na-
cional Dos Profissionais De Seguros E Afins Clube de Campismo 
de São João da Madeira Clube Orfeão de Valadares
Neste torneio quadrangular, com a participação de 15 atletas, 
as equipas ficaram classificadas da seguinte forma:
1. SINAPSA - Sinapsa - Sindicato Nacional Dos Profissionais De 
Seguros E Afins;
2. Clube de Campismo de São João da Madeira;
3. CATME- Clube de Amigos de Ténis de Mesa de Espinho;
4. Clube Orfeão de Valadares.

TORNEIO TÉNIS MESA ADCE 
20 de julho de 2018

Clubes utilizadores da Nave Polivalente
NovaSemente G.D. 
 - Esgrima
 - Halterofilismo
 - Ginástica de Manutenção
 - Badmínton
S. C. Espinho
 - Voleibol Formação
 - Voleibol Seniores
 - Andebol
 - Atletismo
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 - Boccia
A. A. Espinho
 - Ginástica Rítmica
 - Andebol
 - 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 - 6 jogos
Futsal - 1 jogos
Voleibol - 2  jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

TORNEIO ANDEBOL AAE 
9 de junho de 2018
Realizou-se no passado dia 9 de junho o “1º Torneio de Ande-
bol da AA Espinho Beach/Indoor
Secção Andebol da AA Espinho”. Este evento contou com a par-
ticipação de 3 equipas, 41 Atletas, 3 treinadores e 3 dirigentes. 
Foi um triangular que serviu de experiência para um possível 
torneio anual a acontecer futuramente no dia da cidade de Es-

pinho com o objetivo de trazer o “Andebol Nacional” a Espinho.

SHOTOKAN KARATE - CURSO INTERNACIONAL
Espinho Dias 15, 16 e 17 de junho de 2018
O Instituto Português de Artes Tradicionais Japonesas - Nihon 
Budoin, organizou mais um curso internacional com a presença 
de 88 praticantes e do restantes publico que aderiu ao convite. 
Este curso trouxe até Espinho pessoas de várias partes de Por-
tugal, desde o Norte ao Sul, de diferentes Associações. Trou-

xe também participantes de outros Países, nomeadamente da 
Bélgica, de Espanha e da Holanda.
Este curso de Espinho é cada vez mais uma referência do nosso 
Karaté a nível Nacional e Internacional, ao ponto da cidade de 
Espinho ter sido escolhida pela Academia Internacional KSKA 
para receber em Maio de 2019 um Gasshuku, um encontro In-
ternacional que reúne os mais conceituados Instrutores e Pra-
ticantes da nossa linha de Karaté.

EXAMES APAM 
23 de junho de 2018
Realizou-se no passado dia 23 os Exames Nacionais de Viet 
Vo Dao/Tran Vo Dao com a organização a cargo da APAM - Viet 
Vo Dao/Tran Vo Dao. Este evento contou com a participação de 
aproximadamente 60 examinandos.

Clubes utilizadores do Pavilhão N.G.
NovaSemente G.D. 
 - Futsal
S. C. Espinho
 - Andebol
A. A. Espinho
 - Andebol
Policia de Segurança Pública
 - Futsal

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 0 jogos
Futsal - 0 jogos
Voleibol - 0 jogos 

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
O Município 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 respeti-
vos professores e trabalhadores 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 1.722 alu-
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nos, professores, coordenadores das escolas, elementos das 
direções dos agrupamentos de escolas e trabalhadores da Divi-

são de Educação e Juventude.

JOGOS DE PRAIA ESCOLAR | DESPORTO 
ESCOLAR DE ENTRE DOURO E VOUGA
A Coordenação Local de Desporto Escolar de Entre Douro e 
Vouga, à imagem de anos anteriores, organizou, no dia 01 de 
junho, entre as 9:00 e as 12:30, 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.

VIAGEM FINALISTAS 1.º CICLO ENSINO BÁSICO | 
JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA 
No dia 08 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 377 crianças e 45 adultos, entre 
os quais professores, funcionários do município, imprensa, Cruz 
Vermelha, FCAPE, Presidente e o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho e, ainda, Presidentes das Juntas de Fre-
guesia 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 
Júnior, abriu mais uma vez as suas portas, no Verão de 2018, 
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 EB 2/3);
• Disponibilização de transporte a cerca de 100 alunos resi-

dentes e/ou estudantes no concelho, inscritos neste programa.

GD ESTRELAS VERMELHAS DE SILVALDE | 
CENTRO DE FÉRIAS DESPORTIVAS
Pelo sexto ano consecutivo, o GD Estrelas Vermelhas de Sil-
valde organizou o Centro de Férias Desportivas de Verão N’ Os 
Mochos de 25 de junho a 3 de agosto e teve como parceiro 
a Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, local onde 
decorreram as atividades.
Este projeto pretende continuar a assegurar algumas famílias 
com nível socioeconómico mais baixo com participação gratuita 
dos seus educandos.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Espinho disponibilizou 
a EB Espinho 2 para utilização da cantina, sendo que todos os 
custos das refeições e a limpeza do espaço foram da responsa-
bilidade da entidade organizadora.

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ
A Divisão de Educação e Juventude continuou a trabalhar no 
processo para certificação de qualidade.
Neste sentido, no período em análise, foram realizadas várias 
reuniões de trabalho, formação, auditoria interna e externa 
bem como produzida diversa documentação no âmbito da im-

plementação deste sistema.

AMB VOLLEYBALL CUP 2018 
A edição 2018 do AMB - “Torneio Internacional AMB Volley-
ball Cup 2018” decorreu entre 03 a 09 de julho, na cidade de 
Espinho.
Este evento envolveu 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.

PROJETO REFEIÇÕES ESCOLARES “COME TUDO” 
| AE DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
A Câmara Municipal de Espinho, no âmbito do projeto de re-
feições escolares “Come Tudo” do Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Gomes de Almeida, deu o apoio de 100 vouchers para 
a Piscina Solário Atlântico, cerca de 22% do número de alunos 
do 2.º ciclo.
De salientar que, os resultados obtidos neste projeto são bas-
tante encorajadores quanto ao seu impacto junto dos alunos e 
dos pais, bem como a da sua estabilidade, uma vez que estes 
passaram a tomar conhecimento diário da quantidade das re-
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feições que os seus educandos fazem na escola.

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE ESPINHO | 30/07/2018
No dia 30/07/2018 realizou-se uma reunião do Conselho Mu-
nicipal de Educação de Espinho, com a seguinte ordem de tra-
balhos:
1. Período antes da ordem do dia;
2. Apresentação dos membros que compõem o Conselho Muni-
cipal de Educação de Espinho 2017/2021;
3. Criação do grupo de trabalho para alteração ao Regimento 
do Conselho Municipal de Educação de Espinho;
4. Criação do grupo de trabalho para atualização da Carta Edu-
cativa (nos termos da alínea b), n.º 1, artigo 2.º, do Regimento 
do Conselho Municipal de Educação de Espinho);
5. Adequação de modalidades de ação social escolar às neces-
sidades locais – Plano de Transportes Escolares 2018/2019 
(nos termos da alínea e), n.º 1, artigo 2.º, do Regimento do Con-
selho Municipal de Educação de Espinho);
6. Informação do município sobre projetos educativos a desen-
volver no município (no âmbito da competência do CMEE, nos 
termos da alínea d), n.º 1, artigo 2.º, do Regimento do Conselho 
Municipal de Educação de Espinho) – vários projetos;
7. Qualificação e requalificação do parque escolar (no âmbito 
da competência do CMEE, nos termos da alínea h), n.º 1, artigo 
2.º, do Regimento do Conselho Municipal de Educação de Espi-
nho) – ponto de situação;
8. Assuntos da competência do Conselho Municipal de Educa-
ção. (a propor por qualquer dos membros com antecedência de 

oito dias da data da reunião).

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 02 a 27 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 161 crianças do pré-escolar 
(AAAF) e 166 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: 18

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 23

Escola EB1/JI Espinho 2

 N.º Alunos Pré-Escolar: 55

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 60

Escola Básica de Silvalde

 N.º Alunos Pré-Escolar: 15

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 7

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Escola Básica de Anta

 N.º Alunos Pré-Escolar: 21

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 29

Escola EB1/JI Espinho 3

 N.º Alunos Pré-Escolar: 42

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 47

JI Guetim

 N.º Alunos Pré-Escolar: 10

TOTAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

 N.º Alunos Pré-Escolar: 161

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 166

ANO LETIVO 2017/2018
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2017/2018

diariamente

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL GOMES DE 

ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 209
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 634
Refeições Servidas: 656
• Alunos com Escalão A – Refeições: 172
• Alunos com Escalão B – Refeições: 52
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 187

Alunos com Transporte Escolar: 154

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 273
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 587
Refeições Servidas: 689
• Alunos com Escalão A – Refeições: 130
• Alunos com Escalão B – Refeições: 71
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 180

Alunos com Transporte Escolar: 38
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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: 31

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 62

 Alojamento Local: 19

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 72

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 154

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 123

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 453

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 196

N. DE OFÍCIOS: 400

 Atendimentos: 53

 Obras Particulares: 347

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 71

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO:112

PLANEAMENTO E 
PROJETOS
ESTRATÉGICOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPINHO 
(PDME)
Encontram-se em curso a definição dos incentivos previstos no 
artigo 104.º do regulamento do PDME, designadamente, para 
as ações de reabilitação de edifícios com interesse patrimonial 
identificados no Anexo IV, e para a execução de empreendi-
mentos ou edifícios de construção sustentável onde se operem 

iniciativas de redução de consumo energético, do consumo de 
água potável ou de gestão sustentável da água.  
Foi realizado um trabalho de escolha dos indicadores de moni-
torização (Inter-Divisões) que servirá de base à realização do 
REOT – Relatório do Estado do Ordenamento de Território.

ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) – 
EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 
URBANA (ORU)
Encontra-se em fase de conclusão a Operação de Reabilitação 
Urbana – Sistemática da ARU do Litoral da Cidade de Espinho 
(ARULCE), publicada em DR, II – Série em 21.04.2017, através 
de Aviso n.º 4295/2017. Em curso o estudo para os espaços 
verdes da Avenida Maia e Brenha e o Plano de Arborização 
dentro da ARULCE.

A DPPE elaborou todos os novos modelos do procedimento dos 
imoveis localizados em ARU´s ou fora de ARU´s( em edifícios 
com mais de 30 anos), nomeadamente, requerimentos para 
pedidos de certidão, de vistoria(inicial e final), de pedido de 
parecer de enquadramento para o Instrumento Financeiro de 
Reabilitação e Revitalização Urbana(IFRRU), a ficha do estado 
de conservação dos imoveis(segundo o método de avaliação 
do estado de conservação – MAEC), o auto de vistoria, entre 
outros.

Nesta ARULCE, até ao momento, foram emitidas 16 Certidões 
de Localização, com o objetivo de obter a redução do IVA nas 
empreitadas de reabilitação urbana; foram solicitadas 15 Vis-
torias, que deram origem a 39 Autos de vistora que correspon-
dem às unidades desses edifícios, realizadas por uma Comissão 
Técnica de Vistoria criada especificamente para este efeito.

Estão em processo de delimitação outras Áreas de Reabilita-
ção Urbana no Concelho.

PROJETOS METROPOLITANOS
A DPPE integra o grupo de trabalho do “SIG Metropolitano da 
AMP” que tem como objetivos: (i) capacitar a AMP e os Mu-
nicípios que a constituem terem informação interoperável, de 
forma a permitir a interligação com o “SIG Metropolitano da 
AMP” seguindo a diretiva INSPIRE, para que seja possível a ar-
ticulação e o desenvolvimento de projetos intermunicipais com 
forte impacto territorial; (ii) dotar a AMP e os municípios que a 
integram de um sistema de ortofotomapas homologados, de 
forma a constituir um sistema intermunicipal; (iii) criar um sis-
tema piloto ao nível intermunicipal, usando os ortofotomapas 
e a informação temática disponibilizada de forma normalizada, 
com recurso a interoperabilidade e em tempo real por cada um 
dos Municípios. Foi assinado o Protocolo entre a Área Metro-
politana do Porto e o Municipio de Espinho no dia 28 de abril. 
A Câmara com esta integração tem acesso a uma melhoria 
ao nível dos equipamentos e do software informático, assim 
como, adquiriu gratuitamente em 17 de maio os ortofotoma-
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pas disponibilizados pela Direção Geral de Território, à escala 
1/10.000, do ano 2017. 

PROJETOS EUROPEUS
O MUNICÍPIO DE ESPINHO PARTICIPA NA REDE 
URBACT “INT-HERIT – CULTURAL HERITAGE EM 
ESPINHO”.
No âmbito deste projeto, no passado dia 11 abril, o Município 
de Espinho e o URBACT Local Group (ULG) reuniram pela pri-
meira vez no FACE. A 2.ª ULG ocorreu no dia 13 de junho e 
contou com 20 presenças. Este encontro incorporou uma visita 
ao Castro de Ovil e à obra do ReCaFe. 
Posteriormente, no período compreendido pelos dias 27 a 29 
de junho, o Município de Espinho recebeu os parceiros euro-
peus e os leader experts deste projeto para o 5.º Transnational 
Meeting. 
Este encontro, no 1.º dia (27 de junho) ocorreu com um jantar 
de boas vindas aos cerca de 30 elementos e membros deste 
projeto europeu, sendo o grupo de trabalho do Município cons-
tituído por uma equipa multidisciplinar liderado pelo Vice-Pre-
sidente da autarquia, Dr. Vicente Pinto, que deu as boas vindas 
e agradeceu a presença de todos os participantes, salientando 
a importância da realização destes encontros para a conceção 
de um plano de ação integrado com os parceiros europeus.
Este encontro, no 2º dia (28 de junho) realizou-se no Salão 
Nobre do Piscina, em que a sessão de abertura foi efetuada 
pelo Vice-presidente, seguida da apresentação da ARULCE e 
do projeto do ReCaFe. Posteriormente foi realizada a visita 
ao concelho de Espinho às áreas apresentadas. No período 
da tarde foi incorporada a 3.º ULG, que contou com os seguin-
tes representantes:(i) Presidente da Junta de Freguesia de 
Paramos;(ii) Presidente da Associação Comercial e Turismo de 
Espinho; (iii) representante da Agencia de Turismo; (iv) Repre-
sentantes dos Violinos Capela. Nesta ULG, foram realizadas 3 
mesas redondas onde foram debatidas as diferentes visões e 
perspetivas sobre a cidade dos membros das cidades presen-
tes.
No 3.º dia (29 junho) os restantes trabalhos decorreram na ga-
leria do Fórum Arte Cultura Espinho. 

PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS 
INTER-DIVISÕES
A DPPE encontra-se a elaborar uma ficha de identificação dos 
imoveis pertencentes à Câmara Municipal, com a colaboração 
do sector do património da DGAFT. Este trabalho incorpora 
ainda consulta dos processos em arquivo, digitalização, geor-
referenciação, trabalho de campo e levantamento fotográfico 
atualizado (DPPE/DGAFT);
A Comissão Técnica de Vistoria realiza vistorias a imoveis lo-
calizados em ARU ou fora das ARU´s com mais de 30 anos, 
e integra técnicos (arquitetos e engenheiros) da Divisão de 
Planeamento e Projetos Estratégicos, da Divisão de Obras Mu-
nicipais e da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos 
(DPPE/DOM/DOPL); 

O Gabinete de Apoio à Regularização das Construções Ilegais 
(GARCI), desde a sua criação efetuou cerca de 310 atendimen-
tos (DPPE/DOPL). A DPPE realiza o registo de todos pedidos de 
legalização no SIG e integra a comissão de avaliação dos arran-
jos exteriores a realizar nestas operações urbanisticas(DPPE/
DOPL/DOM); 
Efetua apoio e pareceres a procedimentos de operações urba-
nísticas que decorrem na Divisão de Obras Particulares e Licen-
ciamentos (DPPE/DOPL); 
Elaborou o projeto para a rotunda da Ponte de Anta que duran-
te a execução contou com a colaboração da DSBA.
Procede à atualização e apoio sistemático nas bases de dados 
existentes no Sistema de Informação Geográfica junto dos in-
terlocutores de cada unidade orgânica – 1.º fase (SPE/DOPL/
DGAFT/DSBA/DOM); 

OUTROS PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS
Encontra-se em curso o Plano de Arborização da Cidade – le-
vantamento, diagnóstico e proposta; a realização de cadastros, 
de propriedades municipais e privadas em áreas estratégicas 
do concelho para darem apoio à elaboração de Unidades de 
Execução e a Unidades de Intervenção; realiza-se atendimen-
tos e apoio a empresários, investidores e munícipes.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)
Loteamentos: Elaboração dos extratos de loteamentos soli-
citados pelos requerentes para os loteamentos 10/89, 2/97, 
1/91 e 7/04; Atualização da informação referente aos lotea-
mentos nas bases de dados espaciais do SIG;
ARULCE: Tratamento e georreferenciação na cartografia e na 
base de dados dos edifícios, no SIG, da informação disponibi-
lizada nas tabelas das licenças de construção e de utilização 
enviadas pela DOPL à DPPE;
Cartografia: Georreferenciação dos processos com licenças de 
construção e de utilizaçãoemitidas para atualização da carto-
grafia utilizando as telas finais disponibilizadas;
Recolha e compilação de informação para produção de ma-
pas temáticos: Compilação de informação cartográfica para 
a Infraestruturas de Portugal, SA; Elaboração dos extratos do 
PDM (PO e PC) para a área destinada à estação de transferência 
de Espinho; Análise da informação do PMDFCI – Perigosidade 
confrontando com a PO da RPDME com elaboração de mapa de 
conflitos; Mapa da ARU-LCE com a marcação do ReCaFe; Com-
pilação de informação cartográfica do plano PP Estádio S.C. 
Espinho. Adaptação da informação das plantas de implanta-
ção, transformação fundiária e cortes à cartografia vetorial de 
2011 para cálculo de áreas de construção por pisos e funções;
Servidor: Manutenção da informação – atualização; Elaboração 
de backups da informação alojada no servidor;
Websig: Elaboração do mapa de consulta via web com informa-
ção da ARU-LCE com informação dos edifícios para apoio nas 
vistorias; Elaboração de mapas web individuais com a toponí-
mia das freguesias com informação das papeleiras e conten-
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tores;
QGis: Apoio aos serviços de fiscalização e do AME (DGAFT) 
nos projetos QGis locais usados para carregamento das bases 
de dados espaciais correspondentes e emissão de extratos de 
plantas do PDME.

 

SERVIÇOS BÁSICOS E 
AMBIENTE 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO RECOLHA PORTA-A-PORTA
 O Município de Espinho em parceria com  a Lipor implementou 
numa zona piloto a recolha porta-a-porta em 1607 habitações 
na zona de Anta/Guetim.
Esta zona abrange cerca de 4548 habitantes.
O projecto consistiu na distribuição de 4 contentores de resí-
duos (40 Litros cada) em cada habitação para separação dos 
resíduos (papel/cartão, embalagens, verdes e indiferenciados), 
foram também distribuídos sacos para recolha de resíduos ver-
des. Foi estabelecido o seguinte horário de recolha de resíduos:
 
· segunda-feira – embalagens
· terça-feira – indiferenciado
· quarta-feira – papel/cartão e verdes
· quinta-feira – indiferenciado
· sexta-feira – embalagens
· sábado – indiferenciado
 
Mediante este calendário os munícipes deverão colocar no dia 
da recolha o contentor correspondente ao fluxo.
Este projeto foi implementado de forma a podermos cumprir 
com o estipulado no PERSU 2020 e no nosso PAPERSU (do-
cumento onde nos comprometemos com medidas de forma a 
cumprirmos o estabelecido no PERSU 2020).
Aliado a este projeto está uma causa social, isto é, quando fo-
rem recolhidas 210 toneladas de recicláveis será atribuídos um 
valor financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa – delegação de 
Espinho.
Este projeto teve início no dia 18 de julho.
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS
 O Município de Espinho procedeu à aquisição de serviços de 
manutenção de jardins e espaços verdes em 25% dos espaços.
Foi celebrado um contrato de 100.000€ + iva para 365 dias.
Nesta prestação foram contemplados os principais espaços 
verdes como Parque João de Deus, jardins da Câmara Municipal, 
Largo da Igreja, rotundas da cidade, av. 24, av. 32, Av. Maia Bre-
nha, jardins da piscina, entre outros espaços.
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença na “Eucaristia Solene de Festa e Procissão São Vicente 
da Idanha”, na Idanha;
- Presença “Concerto FIME dos 75 anos da Piscina Solário Atlânti-
co”, na entrada da Piscina;
- Presença na “AMP - Plano Metropolitano adaptação alterações 
climáticas”, que decorreu no “The Yeatmen Hotel”;
- Presença no “Concerto FIME - Edin Karamov”, realizado na Capela 
de Nossa Senhora da Ajuda;
- Presença no “Concerto de encerramento do FIME”, na Praça Dr. 
José Salvador;
- Presença na “Inauguração do Espaço Trinsheira”;
- Presença no “Concerto - Linda Martini”, no âmbito do evento 
“Oito24”, que decorreu na Avenida Maia e Brenha;
- Presença no “Concerto - Miguel Araújo”, no âmbito do evento 
“Oito24”, que decorreu na Avenida Maia e Brenha;
- Presença no “Reivellon de Verão 2018”, que decorreu na Avenida 
Maia e Brenha, Piscina Solário Atlântico, Praia da Baía e Rua 2;
- Presença na “Missa de Aniversario do Rancho Nª. Sª. Altos Céus”, 
na Igreja de Anta.

REPRESENTAÇÕES

- Representação na abertura do mundial na FunZone na Praia da 
Baía;
- Representação no Cinema ao Ar Livre, com o “SAXSCôôl Côô-
lectivo”, no AEMGA-Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de 
Almeida – AEMGA;
- Representação na sessão sobre “Reabilitação Urbana Inteligente 
e Sustentável”, que decorreu no Auditório da AICCOPN- Associação 
dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, no Porto;
- Representação na prova desportiva “Trilhos de Espinho”, realizada 
na Nave Polivalente de Espinho;

PRESENÇAS

- Presença no jogo “Portugal vs Espanha”, que decorreu na Funzo-
ne das Escadas da Baía;
- Presença no “Hastear de bandeira” na Junta de Freguesia de 
Espinho, no âmbito das Comemorações do Dia da Cidade;
- Presença no “Hastear de bandeira” na Câmara Municipal de Espi-
nho, no âmbito das Comemorações do Dia da Cidade;
- Presença na sessão solene do “45º aniversário da elevação de 
Espinho a cidade”, que decorreu no Salão Nobre da Piscina Solário 
Atlântico;
- Presença na inauguração da exposição dos “75 anos da Piscina 
Solário Atlântico”, no exterior da Piscina Solar Atlântico;
- Presença no “Prémio Literário Manuel Laranjeira 2017 - Viagens 
por histórias mais ou menos naturais”, que decorreu na Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva;
- Presença na sessão de abertura da “14º edição do FEST“, no 
Centro Multimeios de Espinho;
- Presença na eucaristia e procissão da “Festa São João de Para-
mos”, em Paramos;
- Presença no jogo “Portugal vs Irão” na FunZone Espinho;
- Presença nas comemorações do aniversário da Vila de Silvalde 
2003-2018, que decorreu na Junta de Freguesia de Silvalde;
- Presença no “Open Voleibol Espinho”, na Praia da Baía;
- Presença na entrega de prémios do “Open Voleibol Espinho”, na 
Praia da Baía;
- Presença na “Sessão Solene comemorativa dos 75 anos Piscina 
Solário Atlântico”, no Salão Nobre da Piscina;
- Presença no 61º Aniversário da Banda Musical São Tiago, na 
Igreja de Silvalde;
- Presença no evento “Vir a Banhos - Passeio e baile à época”, na 
Praia Baía e Piscina Solário Atlântico;
- Presença no “Vir a Banhos – Recriação” que decorreu na Praia da 
Baía;

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Representação na entrega de prémios da prova desportiva “Tri-
lhos de Espinho”, na Nave Polivalente de Espinho;
- Representação no lançamento do grupo “O Mar é Nosso”, no 
Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.;
- Representação no “Sarau Anual de Ginástica da AAE”, no Pavilhão 
da Académica de Espinho;
- Representação na final da “Taça Cidade de Espinho”, no Complexo 
Seara em Silvalde;
- Representação na entrega de prémios do Clube Caçadores da 
Costa Verde “Prova Cidade de Espinho”, na sede do clube;
- Representação no “Bairro com Alegria - Cinema ao Ar Livre”, que 
decorreu no Bairro Ponte de Anta;
- Representação no jogo “Portugal vs Marrocos”, na FunZone 
Espinho;
- Representação na “Conferência Final Projeto ROTENA” na ESPE – 
Escola Profissional de Espinho;
- Representação no “42º Aniversário da Associação Desportiva de 
Esmojães, na Quinta da Serração;
- Representação no “Bairro com Alegria - Espetáculo Musical”, que 
decorreu no Bairro Ponte de Anta;
- Representação no almoço de encerramento do ano letivo da 
Universidade Sénior, no Centro Luso Venezolano;
- Representação na “Cerimónia de entrega de diplomas EB2”, na 
Escola Básica Espinho nº 2;
- Representação no “44º FIME - Concerto As Quatro Estações Vival-
di”, realizado no Auditório de Espinho;
- Representação na “Festa de Verão Sénior”, na Nave Polivalente 
de Espinho;
- Representação no “XXVIII Festival de Natação2, na Piscina Muni-
cipal de Espinho;
- Representação na “Sessão de Encerramento do FEST”, que decor-
reu no Centro Multimeios Espinho;
- Representação na “Tomada de Posse do Reitor da Universidade 
do Porto”, no Salão Nobre da Reitoria;
- Representação na “Visita de Benchmark” à Câmara Municipal do 
Porto;
- Representação no evento “Música e Palavras” e “Arte Xávega - fo-
tografia”, realizado no FACE – Fórum de Arte e Cultura de Espinho;
- Representação no “Festival Altos Céus 2018”, na Junta de Fre-
guesia de Anta;
- Representação no jantar e “FESTIVAL FOLCLORE PARAMOS 
2018”, no Centro Social de Paramos e na sede ABCR;
- Representação no “21.º aniversário do PROBUS CLUB DE ESPI-
NHO”, Praia Golfe Hotel;
- Representação na “Cerimónia da LIPOR – Secretário de Estado do 
Ambiente e CD POSEUR” que decorreu na Lipor;
- Representação na “Festa de Final de Ano Letivo – Infância”, no 
Centro Social de Paramos,
- Representação na “Gala de Futebol Popular - AFCE 2018 “, que 
decorreu no Casino de Espinho;
- Representação no “Jantar do aniversário do CCD”, no Centro 
Lusovenezolano;
- Representação na “Audição Final Ano Letivo” na Tuna de Anta.
- Representação no “Bairro com Alegria - Baile Popular”, realizado 
no Bairro da Ponte de Anta;
- Representação na “Defesa da Tese Documentário sobre Arte 

Xávega” realizada na Universidade de Aveiro;
- Representação no “Evento CIP- Investimento na Ferrovia entre 
Aveiro e Salamanca”, que decorreu no Parque de Exposições de 
Aveiro;
- Representação na sessão de abertura do “ANEM - Congresso de 
Estudantes da Universidade de Medicina”, na Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva;
- Representação no almoço do “81º Aniversário da Santa Casa da 
Misericórdia de Espinho”, que decorreu na Santa Casa;
- Representação no “Festival Internacional de Folclore - Silvalde 
2018”, que decorreu em Silvalde;
- Representação no “Concerto de Verão Orfeão de Espinho”, no  
Auditório da Junta de Freguesia de Espinho;
- Representação no evento “Marfoot - Entrega de prémios do torneio 
Vila de Silvalde 2018”, realizado no Campo da Seara;
- Representação no “Concerto de Jazz da Orquestra da Banda de 
Santiago”, que decorreu no FACE – Fórum de Arte e Cultura de 
Espinho;
- Representação na apresentação do livro de Avelino Pinto Ferreira, 
na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva;
- Representação na “Arruada com Grupo de Caretos Lazarim - Tradi-
ções do Mundo”, no Largo da Câmara;
- Representação no “Desfile Etnográfico”, no Largo da Câmara.
- Representação no “Festival Tradições do Mundo”, que decorreu no 
Largo da Câmara;
- Representação no “Encerramento do Festival”, no Largo da Câmara.
- Representação no “Aniversário do Motoclube de Espinho”, na 
Quinta do Ribeiro em São Félix da Marinha;
- Representação no “42º Aniversário dos Leões Barristas”, na Sede 
dos Leões Barristas,
- Representação na “XXVIII Festa de Folclore Semente 2018”, no 
Largo do Souto, em Anta;
- Representação no “Torneio Internacional Emigrante - Américo 
Freitas 2018”, na Sede do Rio Largo,
- Representação na “Procissão da Nossa Senhora do Calvário 2018”, 
em Silvalde;
- Representação na “Missa Festa do Imigrante”, na Capela de S. João 
em Paramos;
- Representação no “41.º Aniversário do Grupo dos Outeiros Conví-
vio” na Quintinha;
- Representação na “Festa do Emigrante”, realizada na Praia de 
Paramos;
- Representação no almoço com Sociedade Columbófila de Andori-
nhas de Paramos, no Restaurante Flor da Corga,
- Representação no almoço comemorativo do “Aniversário do Ran-
cho Nª. Sª. Altos Céus”, no Centro Luso Venezuelano;
- Representação no “60º Aniversário Aero Clube da Costa Verde - 
Prova de saltos”, que decorreu no Aero Clube da Costa Verde.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº Nº 93/04.1BEVIS
Ação administrativa comum, sob a forma  ordinária para con-
denação da Ré em indemnização ao Município. no âmbito da 
empreitada contrato para execução da empreitada de  “CON-
JUNTO HABITACIONAL DA QUINTA – PARAMOS”., atribuída à Ré 
(anteriormente designada Gaspar Ferreira da Silva & Irmãoes, 
Limitada), por contrato celebrado em 12-09-1997.
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A.
Valor: €=285.050,85
A Ré Ferreira Construções, S.A. apresentou recurso da senten-
ça, que a condenou a pagar uma indemnização contratual ao 
Município de Espinho.
Apresentado recurso para o Tribunal Central Administrativo 
Norte, e respectivas alegações, aguarda-se a decisão do re-
curso

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. 

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;

Réu: Município de Espinho;
Foi realizada verificação não judicial qualificada ao local; 
aguarda agendamento da audiência final.

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;
Foram apresentadas contra-alegações de recurso.

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;
O Autor informou os autos que a candidatura foi considerada 
inelegível, acrescentando que, apesar disso, está a mover 
esforços para encontrar alternativas de financiamento e que 
mantém o interesse no prosseguimento daqueloutros.
O Município requereu a notificação da Autora para juntar 
comprovativo dos esforços feitos para encontrar as referidas 
alternativas de financiamento.

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 ‘18



Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento. Aguarda 
prolação da sentença.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
A Autora requereu a redução do pedido.

Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Adm. Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município apresentou as suas alegações escritas, pugnan-
do pela improcedência da ação.

Processo nº 323/16.7BEAVR
Ação Administrativa
Autor: Sandra Maria Azevedo Quintas
Réu: Câmara Municipal de Espinho
Aguarda-se a prolação de sentença.

Processo n.º 320/15.0BEAVR
Ação de Processo Comum;
Autor: Novo Banco;
Réu: Município de Espinho;
Aguarda agendamento de audiência prévia e ulterior tramita-
ção processual.

Processo n.º 242/17.0BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Joaquim Milheiro Amorim Laranjeira;
Ré: Câmara Municipal de Espinho;
O Tribunal julgou a ação improcedente e absolveu o Municí-
pio da instância.

Processo n.º 702/17.2BEAVR;
Ação Administrativa;
Autor: Maria Isabel Duarte Freitas;
Ré: Câmara Municipal de Espinho
O Município contestou a ação. Aguarda-se a marcação de 
audiência prévia.

Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas, Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Tribunal notificou a autora para aperfeiçoar o seu articulado.
O Município ainda não foi notificado do aperfeiçoamento do 
articulado da autora.

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;
Os autos aguardam a remessa à conta.

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

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.

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 constitui-
ção como assistente.

Processo nº  624/17.7T9ESP
Foi designado o dia 26 de setembro de 2018 para a audiência 
de julgamento;

PROCEDIMENTOS VÁRIOS
 

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 resposta.

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
Notificado do recurso de revista, o Município ofereceu a sua 
Contra-Alegação.

Processo nº 1261/2017
Tribunal Arbitral de Consumo do Porto
O Município foi condenado no pedido a liquidar em sede de 
sentença.
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