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ATA Nº 7/2019 

Aos 29 dias do mês de abril de 2019, no edifício dos Paços do Município e sala de 

reuniões da Assembleia Municipal, reuniu-se, para a segunda sessão ordinária do ano 

2019, a Assembleia Municipal de Espinho presidida pela Presidente da Assembleia 

Municipal, Maria Filomena Maia Gomes e secretariada por Guilhermino Pedro de Sousa 

Pereira e Rosa Martins de Freitas Duarte, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia; 

2. Apreciar e votar os Documentos de Prestação de Contas do ano 2018; 

3. Designação de Cidadão Eleitor para representação da Assembleia Municipal na CPCJ 

de Espinho; 

4. Deliberar sobre as propostas que visam prosseguir as atribuições da Autarquia; 

5. Apreciar a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade 

municipal; 

6. Aprovar as Atas. 

A reunião iniciou-se às 21h30 dado que, à hora inicialmente designada, não se 

encontrava presente a maioria do número legal de membros desta Assembleia. 

A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Vice-Presidente, António Vicente de 

Amorim Alves Pinto. Estiveram também presentes os Vereadores Quirino Manuel 

Mesquita de Jesus e Adelino Miguel Lino Moreira Reis.  

Foi verificada a presença dos membros Maria Susana Gomes de Castro Valente, Filipe 

Alexandre Perdigão Carvalho Pinto, José Maria Pereira de Carvalho e Sá, Teresa 

Manuel Dias Leite de Carvalho e Magalhães, António Manuel Pinto de Oliveira, Graça 

Hermínia Conceição Dias Pereira, António José Nunes Teixeira Lopes, João Paulo 

Sobral do Couto Silva Carapeto, José Adolfo Carvalho Rocha, José Emanuel Teixeira 

Carvalhinho, Henrique José Pedro Cierco, Jorge Manuel de Oliveira Carvalho, António 

Manuel de Sousa Andrade e dos Presidentes da Junta da União de Freguesias de Anta 

e Guetim - Nuno Pinto de Almeida, da Junta de Freguesia de Espinho – Vasco José 

Carvalho Alves Ribeiro, da Junta de Freguesia Paramos - Manuel de Oliveira Dias e da 

Junta de Freguesia de Silvalde - José Carlos da Silva Teixeira. 
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Foi dada nota do pedido de substituição dos membros Guy Alberto Correia da Costa 

Viseu por Carlos Loureiro, Ricardo Bastos Sousa por Margarida Maria Oliveira Ribeiro, 

Diogo dos Santos Pedrosa por Floriano Alves, Jorge Eduardo da Nave Pina por Isabel 

Resende. 

Verificado o quórum, a Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a reunião, 

pedindo aos alunos do Agrupamento de Escolas Manuel Gomes de Almeida, Afonso 

Rodrigues e Edgar Salgado, para apresentarem o trabalho “Incluir Quer-se” relativo à 

educação inclusiva, que elaboraram no âmbito da candidatura à atribuição de Prémios 

ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais, na categoria de trabalhos de 

âmbito escolar, informando que os prémios visavam reconhecer, no plano nacional, 

estudos, artigos, trabalhos de investigação científica e jornalística e trabalhos de 

âmbito escolar relacionados com matérias que valorizem e dignifiquem as Assembleias 

Municipais e o seu papel na organização democrática dos municípios. 

Concluída a apresentação, interveio o vogal José Carvalhinho (PMG) felicitando a 

Presidente da Assembleia Municipal pela iniciativa, bem como os alunos que fizeram o 

trabalho e ainda os dois agrupamentos de escolas, especialmente o Agrupamento de 

Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, fazendo votos para que pudessem surgir mais 

atividades deste âmbito. 

Pediu a palavra o Vice-Presidente da Câmara Municipal para felicitar a iniciativa e os 

alunos que elaboraram o trabalho. 

A reunião prosseguiu com o ponto 1 da ordem de trabalhos: Deliberar sobre os 

assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia,  

António Andrade (BE): “Saudação ao 1º de Maio: Há 45 anos, no dia 25 de Abril 

de 1974, a ação militar desencadeada pelos capitães de Abril fez ruir a ditadura do 

Estado Novo. Foi o fim da PIDE, da censura e da guerra colonial. Foram libertados os 

presos políticos, o parlamento e o poder local passaram a ser eleitos pela vontade 

popular. Depois, foi um tempo de lutas para concretizar muitos dos anseios dos 

trabalhadores: o direito à habitação, à educação, criação do Serviço Nacional de 

Saúde, do salário mínimo nacional e das pensões de reforma, pela dignidade de quem 

trabalha. No próximo 1º de Maio assinalam-se os acontecimentos de Chigaco, as 

manifestações pela redução da jornada de trabalho diária para as 8 horas. Assim 

nasceu o Dia Internacional do Trabalhador. Em Portugal, neste 1º de Maio de 2019 

estamos num tempo novo, de valorizar o trabalho e quem trabalha, criar emprego 
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digno, combater a precariedade e os baixos salários. Estamos no tempo de reverter os 

ataques aos direitos dos trabalhadores e a estagnação das carreiras em resultado das 

políticas neoliberais. É tempo de repor condições de trabalho dignas, combater o 

trabalho precário e reconquistar direitos sociais e laborais. É tempo de dinamizar a 

contratação coletiva. O Dia Mundial do Trabalhador será assinalado por jornadas de 

luta em muitos países por melhores salários e condições de vida, por pensões dignas e 

pelo fim da precariedade, enfrentando as políticas da Comissão Europeia e do BCE 

contra o mundo do trabalho. Assim, a Assembleia Municipal de Espinho reunida em 

sessão ordinária em 29 de abril de 2019, delibera: Saudar o dia 25 de Abril de 1974 

que pôs fim à guerra colonial, à censura e à ditadura fascista do Estado Novo e saudar 

também o 1º de Maio pela negociação coletiva, pelo aumento de salários, contra a 

precariedade, por emprego digno e com direitos.” 

Não houve intervenções 

Votação: aprovada por unanimidade 

António Andrade (BE): “Recomendação sobre o combate às alterações 

climáticas: um recente trabalho elaborado pelo IPMA veio tornar público que a 

temperatura média em cidades como Lisboa, Bragança, Coimbra, Santarém ou Beja 

está a subir, desde 1950, ao ritmo de 0,2 graus Celsius por década. Também em cada 

período de dez anos, a precipitação está a diminuir ao ritmo de 40 milímetros e as 

secas estão a tornar-se mais frequentes. Estes e outros estudos confirmam riscos 

climáticos e apontam para medidas que deverão ser implementadas no âmbito de 

planos municipais de adaptação às alterações climáticas. As entidades locais, como os 

municípios, têm um papel decisivo no combate às alterações climáticas, tendo até em 

conta que as áreas urbanas (onde vive hoje grande parte da população) são as 

principais emissoras de gases de efeito de estufa, devido principalmente à conversão e 

utilização da energia. Um melhor planeamento territorial, a maior eficiência das 

infraestruturas urbanísticas e mudanças ao nível da mobilidade e de uso dos recursos 

naturais são imperativos a concretizar na gestão das áreas urbanas. Para além da 

elaboração de cartas de zonamento climático local em cada município e da criação 

duma rede de monetarização climática à escala municipal, a instalação de painéis 

informativos sobre conforto bioclimático e qualidade do ar e a criação de redes de 

participação cidadã a partir de certas áreas do território, é também imprescindível a 

elaboração duma Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas 

(EMAAC). Para alcançar este objetivo, a adesão ao Pacto de Autarcas, criado em 2008 
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pela U.E e que congrega hoje mais de 7000 cidades europeias e 114 municípios 

portugueses pode ser de grande utilidade, já que na apresentação das respetivas 

candidaturas é obrigatória a elaboração dum plano de ação, onde terá que constar um 

diagnóstico do desempenho energético no território concelhio e são identificados os 

setores que usam mais intensivamente energia, elementos a ter em conta na 

preparação duma adequada estratégia municipal de adaptação às alterações 

climáticas. Assim, a Assembleia Municipal de Espinho reunida em sessão ordinária em 

29 de abril de 2019, recomenda ao Executivo Camarário que: 1 – Avalie e decida a 

adesão do município ao “Pacto de Autarcas” e o seu impacto positivo para a 

elaboração da EMAAC; 2 – Sejam amplamente divulgados pelas escolas e espaços 

municipais os materiais didáticos e publicações disponíveis para ajudar à compreensão 

da necessidade de estratégias de adaptação às alterações climáticas.  

A Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao vogal da CDU para apresentar 

os seus documentos, tendo o vogal do PSD, Carvalho e Sá, pedido a palavra para 

referir que a recomendação sobre o combate às alterações climáticas devia ter sido 

integrada no ponto 4 da ordem de trabalhos e não no período de antes da ordem do 

dia. Fez ainda notar que os documentos da CDU entraram fora de prazo estipulado no 

regimento pelo que não deviam ser admitidos naquela reunião. 

Vice-Presidente Câmara Municipal pediu a palavra para esclarecer que a 

recomendação do BE sobre o combate às alterações climáticas já estava aplicada, 

dado que o município aderiu em 12/09/2014 ao “Pacto de Autarcas”.  

Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que aceitou os documentos da 

CDU por entender que os temas em discussão perderiam oportunidade se integrados 

noutra reunião.  

João Carapeto (PS) fez uma interpelação à Mesa para referir que era uma questão 

de cumprimento do regimento municipal, sugerindo que se fizesse uma interrupção 

dos trabalhos para reunir a Comissão Permanente que, nos termos regimentais, podia 

decidir quanto à admissão ou não dos documentos.  

Presidente da Assembleia Municipal referiu que o Sr. Vogal tinha razão, contudo 

para agilizar a questão disse que iria submeter ao plenário a decisão de aceitação dos 

documentos da CDU, sendo que foi decidido admiti-los, com 11 votos a favor, 9 votos 

contra e 4 abstenções, estando 24 membros presentes.  
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O vogal António Andrade (BE) pediu a palavra para referir que, atendendo à 

informação dada pelo Vice-Presidente da Câmara, retirava o ponto 1 da recomendação 

sobre o combate às alterações climáticas. 

Intervenções: 

Jorge Carvalho (CDU) fez notar que aquela recomendação devia ter sido englobada 

no ponto 4 da ordem de trabalhos e disse que, na informação escrita do Presidente da 

Câmara, nunca constou que a Câmara Municipal tivesse aderido ao “Pacto de 

Autarcas”, pelo que perguntou quando e como fora feita, dado que não tinha 

conhecimento que tivesse sido por deliberação da Câmara Municipal. Disse que as 

alterações ao clima estavam a ser cada vez mais gravosas derivadas da atividade 

humana, sendo que era urgente reduzir e impedir, votando a recomendação 

favoravelmente.  

Vice-Presidente CME respondeu que a adesão ao “Pacto de Autarcas” foi feita por 

deliberação da Câmara Municipal de 12/09/2014, sendo que a mesma constava da 

informação escrita do Presidente da Câmara de dezembro de 2014, e que o trabalho 

tem sido desenvolvido no âmbito da ENERGAIA. 

Jorge Carvalho (CDU) disse que, no atual mandato, a Câmara nunca mais deu 

informação sobre o assunto à Assembleia Municipal, e que após a adesão nada mais 

foi feito. 

Vice-Presidente CME protestou dado que, inicialmente, o vogal Jorge Carvalho disse 

que não tinha havido deliberação do executivo municipal e agora vinha dizer que mais 

nada foi feito, o que não correspondia à verdade. Referiu novamente que a 

deliberação tinha sido tomada na reunião de 12/09/2014 e que o trabalho tem sido 

desenvolvido no âmbito da ENERGAIA. 

Votação: Aprovado por unanimidade 

Declaração de voto 

José Carvalhinho (PMG): “Votei a favor desta moção, concordo com os seus teores, 

mas não posso deixar de fazer a seguinte observação: Todos nos, em sede de 

Comissão Permanente, trabalhamos arduamente na construção do regimento 

municipal, todos nos, de propósito, aceitamos que, tudo o que diz respeito a 

recomendações que visam prosseguir as funções da autarquia têm um tratamento 

diferenciado daquelas que são as recomendações do período de antes da ordem do 
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dia, sendo que devem entrar com cinco dias úteis de antecedência, de acordo com o 

regimento. Esta recomendação nunca devia ser incluída no PAOD, mas no ponto 4 da 

ordem de trabalhos. Deviam ter cuidado com estas questões regimentais, dado que 

eram 23.00 horas e tinham apenas discutido uma recomendação, que devia estar no 

ponto 4, e uma saudação ao 1º de Maio. Todos sabiam que assuntos a incluir no 

período de antes da ordem do dia, tinham de dar entrada no dia útil anterior à data de 

realização da Assembleia. Tinha de haver um rigoroso cumprimento do regimento sob 

pena de todo o ónus desta situação, permita-me dizer-lhe Sra. Presidente, que lhe 

recai sobre si.” 

Jorge Carvalho (CDU): “Moção Pela reposição das freguesias de Guetim e 

Anta: O processo de agregação/extinção de centenas de freguesias, concretizado com 

a Lei nº 11-A/2013, inseriu-se num objetivo mais amplo de liquidação do Poder Local 

Democrático, conquista do 25 de Abril, consagrada na Constituição da República 

Portuguesa. Tal processo está inserido num projeto de encerramento de serviços 

públicos e de afastamento das populações de serviços de proximidade necessários e 

fundamentais. Nas últimas eleições autárquicas todas as forças políticas afirmaram o 

objetivo de manter a identidade de Anta e de Guetim e de as repor como freguesias 

autónomas. Os autarcas não devem desistir da luta pela “devolução” das freguesias 

extintas porque estamos justamente a defender as populações e as freguesias. A 

Assembleia Municipal de Espinho, reunida na sua sessão de 29 de Abril de 2019, 

reafirma a sua solidariedade à população de Guetim e de Anta e manifesta a sua viva 

vontade de voltar a ter em Espinho as freguesias de Anta e de Guetim.” 

O vogal Jorge Carvalho referiu ainda que o PS sempre defendeu que as freguesias de 

Anta e Guetim deviam estar separadas, contudo apresentou agora uma lei que, sendo 

aplicada, Espinho ficaria reduzido a uma única freguesia.  

Intervenções: 

Susana Valente (PSD) referiu que o grupo do PSD tem vindo a apresentar 

recomendações no sentido da reposição da freguesia de Anta e da freguesia de 

Guetim. 

Votação: aprovado por unanimidade  

Jorge Carvalho (CDU): “Moção 45 anos da revolução de Abril: A Revolução de 

Abril constitui uma realização histórica do povo português, um ato de emancipação 

social e nacional. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo heroico levantamento 
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militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento 

popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma 

longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas 

transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou 

direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. Apesar da importância que 

o Poder Local representa para as populações e para a resolução de muitos dos 

problemas que as afetam no seu quotidiano, o Governo ainda não dotou o Poder Local 

dos meios indispensáveis e necessários para a sua importante atividade. O Poder Local 

é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista 

que viu consagrada na Constituição da República os seus princípios democráticos. Um 

Poder Local amplamente participado, plural, colegial e democrático, dotado de uma 

efetiva autonomia administrativa e financeira. A Assembleia Municipal de Espinho 

reunida a 29 de Abril de 2019 delibera: 1. Promover e estimular a luta em defesa dos 

valores e conquistas de Abril, da Constituição da República Portuguesa e pela 

exigência duma rutura que abra caminho a uma política que sirva Portugal e o povo 

português. 2. Apelar aos autarcas, aos trabalhadores, ao movimento associativo e a 

toda a população, para se associarem sempre às comemorações do 25 de Abril, na 

afirmação do Poder Local Democrático como conquista de Abril e na defesa dos 

interesses e direitos das populações.”  

O vogal Jorge Carvalho referiu ainda que era importante continuar a lembrar e 

comemorar aquela data porque existiam muitas pessoas que não eram desse tempo e 

não sabiam o seu significado  

Votação: aprovado por unanimidade 

A Presidente da Assembleia Municipal informou que os restantes documentos da CDU 

seriam apreciados noutra reunião, passando-se para o Ponto 2. Apreciar e votar os 

Documentos de Prestação de Contas do ano 2018 

Vice-Presidente CME fez a apresentação dos documentos referindo que denotava-se 

o reforço da capacidade de endividamento do município que estava em 9,1 M€, a 

redução da dívida municipal em 5,72%, da dívida global de 26 para 23, 1 M€, tendo o 

município terminado o ano com um prazo médio de pagamento de 12 dias, cumpriu o 

equilíbrio orçamental em 114%, terminado o ano com um saldo de gerência de 1, 4 

M€, tendo feito um investimento global de 6,1 M€, apresentado um volume de 

investimentos de 20,7 M€. Sobre os recursos humanos, disse que o município tinha 
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530 trabalhadores, sendo que 20% possuíam licenciatura ou mestrado e que 60% 

estavam acima dos 50 anos de idade.   

José Carvalhinho (PMG) disse que na página 342: outras dívidas a terceiros, na 

conta “Diversos – outros – garantias contra terceiros” não havia, praticamente, 

variação de saldo, o que significava que não houve movimentação de saldos daquela 

rúbrica, podendo ser situações de litígio ou pagamentos em atraso, o que o deixava 

preocupado, pelo que perguntou a razão dos saldos, no início do ano, serem iguais aos 

do final de 2018.  

Susana Valente (PSD) disse que, como já aconteceu no ano anterior, na certificação 

legal de contas, os auditores exprimiram uma reserva relacionada com a questão dos 

bens do imobilizado do domínio público e privado, pelo que perguntou que medidas 

estavam a ser tomadas. 

João Carapeto (PS) perguntou quando seriam adotadas as regras de elaboração de 

um relatório e contas para, em vez de terem um documento propagandístico, terem 

um documento que dissesse efetivamente o que foi realizado, quanto se gastou, quais 

os meios do município mobilizados, quais os benefícios retirados, etc. Disse que, nesta 

data, a autarquia já devia ter conseguido apurar a totalidade do património. Perguntou 

a razão de terem passado de uma imobilização em curso do ano anterior de 651 mil 

euros para 3 milhões de euros em 2018. Perguntou quem eram os outros credores, 

porque existia uma dívida que a Câmara disse que tem vindo a ser paga à EDP, mas o 

valor de 2018 é exatamente igual ao de 2017 na rubrica de outros credores. 

Perguntou a justificação para, quer na conta 63, quer na conta 65 ter havido um 

incremento dos montantes de quase 4 vezes mais. Na evolução dos resultados, 

perguntou como tiveram uma diminuição, em 2017, de 241 mil euros para 38 mil 

euros, para o resultado, em 2018, ser negativo em 2 862 241,69€. 

Vice-Presidente CME disse que, na questão colocada pelo vogal José Carvalhinho, o 

assunto referia-se às garantias que a Câmara exigia quando da adjudicação das obras, 

ficando o fornecedor credor do respetivo montante. Relativamente ao registo de 

imóveis referiu que era um processo moroso e bastante burocrático, existindo, 

nalguns casos, falta de documentação, tornando difícil a justificação do trato 

sucessivo. Disse que os documentos de prestação de contas apresentavam vários 

mapas explicadores do que se gastou e como fora gasto, do ponto vista patrimonial, 

orçamental, listagens de todos os credores, rubricas de execução, não só por via da 
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organização orgânica mas também projeto a projeto, existindo um vasto conjunto de 

informação que cumpria os critérios legais de apresentação. Relativamente ao 

imobilizado em curso, disse que era natural que existisse uma evolução, devido à obra 

em curso do ReCaFE. Sobre os outros credores, disse que a Assembleia aprovou a 

constituição de um empréstimo para a Câmara liquidar a dívida total à EDP, pelo que 

em 2018 não houve nenhum pagamento de prestação, dado que o Tribunal de Contas 

recusou o visto. Explicou que o resultado líquido do exercício não era orçamental mas 

contabilidade patrimonial, que comtemplava, em 2018, um valor de amortizações 

somado com provisões de quase 7 M€.  

João Carapeto (PS) perguntou o que tem sido feito no sentido da avaliação do 

património do município. Não percebia o valor negativo de 2 862 241,69€, sendo que 

o que estava ali demonstrado era que as receitas não chegavam para cobrir as 

despesas, perguntando como procederiam para a resolução da questão. 

Vice-Presidente CME disse que o Sr. Vogal não podia confundir dívida com défice. 

Referiu que as rubricas de amortizações que estavam nos custos eram de 6, 7 M€ e 

estavam a influenciar aqueles resultados e que o cash-flow, que era o valor deduzido 

do resultado liquido, era de 4 milhões positivos em termos de fluxo. Fez notar que se 

lhe tivesse perguntado o que a Câmara fez com esses 4 M€, responderia que fez 6 M€ 

de investimentos no ano. Disse que o resultado tinha a ver com os investimentos 

feitos no passado, com aumento de custos com o pessoal direto ou indireto, existindo 

aumento da despesa, mas que a receita cobria largamente o aumento, sobrando ainda 

4 M€. Sobre a questão da avaliação, disse que a Câmara tinha inúmero património, 

existindo, na contabilidade, o valor da sua aquisição, sendo que não podiam fazer 

todos os anos a sua reavaliação, por motivo das despesas serem avultadas. Disse que 

os municípios tinham a sua contabilidade no âmbito do POCAL não estando obrigados 

a ter os seus os imóveis colocados no imobilizado ao valor atual, conforme preceituado 

no SNC.  

José Carvalhinho (PMG) referiu que o valor das amortizações é sensivelmente igual 

desde 2009, pelo que não era isso que influenciava o resultado de forma catastrófica, 

sendo que o montante das provisões para riscos e encargos contribuía positivamente 

para o resultado liquido não ser pior, dado que, caso o montante existente naquela 

rubrica fosse superior, o resultado líquido seria agravado na mesma proporção. 

Relativamente ao endividamento, fez notar que, olhando para os números 

apresentados, de facto a dívida foi reduzido em cerca de 44% desde 2010, contudo, 
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tiveram de recorrer ao PAEL, e a partir dali não houve praticamente mais amortização 

de dívida, trocando-se dívida de curto prazo por dívida de médio e longo prazo. Deu 

como exemplo a dívida ao Ministério da Educação, relativamente aos terrenos da 

Escola Domingos Capela, que não foi paga, tendo o município feito um acordo para 

trocar a dívida de 3,2 M€ por obras nas Escolas Sá Couto e Domingos Capela, sendo o 

valor abatido, amortizando-se assim dívida. Fez notar que o resto eram as 

amortizações obrigatórias de cerca de 1 M€ correspondentes a pagamento de 

empréstimos. O cash-flow, ou seja, a liquidez que fica depois de pagar e receber, era 

positivo em cerca de 4 M€, não foi utilizado para amortizar dívida, mas sim para 

investimento. O resultado líquido era negativo e abatia numa rubrica patrimonial 

chamada de Fundos Próprios que vinham continuamente a diminuir, agravando-se 

este ano com mais 2, 8 M€. Referiu que a execução orçamental era ridiculamente 

baixa, sendo que as receitas de capital tinham uma taxa de execução de 24% e as 

despesas de 35% e que as taxas de execução dos Fundos Comunitários eram apenas 

de 18%. Em 2018, o Município de Espinho assumiu compromissos de 75 M€, dos quais 

29,9M€ eram respeitantes a 2018 e, para anos futuros, ficavam 45,5 M€, 

desconhecendo onde estavam as receitas para isso. Disse que não votaria o 

documento favoravelmente 

João Carapeto (PS) referiu que não podia votar as contas favoravelmente porque 

existia uma sucessiva e crescente diminuição da receita com um sucessivo e crescente 

aumento da despesa, pelo que a Câmara, se não conseguia gerar receitas, por força 

de dinamização do tecido econcomico, só tinha como solução endividar-se para 

executar a obra planeada, gerando dívida para a próxima geração pagar, contrariando 

o princípio da equidade intergeracional. Referiu que existia falta de visão estratégica. 

Susana Valente (PSD) disse que os documentos estavam de acordo com o preceito 

contabilístico fiscal e foram elaborados com competência, fiabilidade, e independência, 

representando com rigor a situação económica e financeira da autarquia. Salientava-

se a redução da dívida total e o cumprimento do limite legal de endividamento, com 

uma margem positiva de 9,1 M€. Verificava-se a redução drástica do prazo médio de 

pagamento a fornecedores para 12 dias, sendo que de 2012 a 2018, o prazo reduziu-

se em 385 dias, o que demonstrava a capacidade financeira e o rigor das contas. 

Salientava-se o alargamento do apoio às famílias, nomeadamente na educação, e a 

redução dos impostos municipais. O documento demonstrava a capacidade financeira 

e económica, uma visão com o plano de atividades proposto através de várias 
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candidaturas comunitárias apresentadas e aprovadas, com um inúmero volume de 

obra já em execução, demonstrando que uma Câmara que conseguiu reduzir 

drasticamente a sua dívida e consiguiu ter a aprovação de novos financiamentos, só 

podia ter uma saúde financeira para ter os apoios comunitários e perante a banca, o 

que indicava uma capacidade de investimento e de endividamento permitindo a 

evolução do concelho de Espinho.  

António Andrade (BE) disse que preocupava-o o baixo índice de execução 

orçamental, tendo ficado comprovado que a Câmara não conseguia avançar com tudo 

o que se propunha. Contrariando a Vogal do PSD disse que não era verdade que 

houvesse um grande volume de obra em execução, apenas se via, como obra de 

vulto, o ReCaFE e nada de outras obras já cabimentadas em orçamento. Disse que o 

seu voto seria de abstenção. 

Vice-Presidente CME pediu a palavra, tendo a Presidente da Assembleia Municipal 

que não existia fundamento legal para a intervenção da Câmara nesta fase. 

Vice-Presidente CME fez um ponto de ordem à Mesa e pediu para ficar registado 

que a Presidente da Assembleia não permitiu que a Câmara Municipal interviesse num 

documento que era seu.  

Votação: o documento foi aprovado com 11 votos a favor, 10 votos contra e 4 

abstenções   

Declarações de voto:  

PMG (José Carvalhinho): “Os Vogais do Grupo Municipal PMG na Assembleia Municipal 

de Espinho (AME) votaram contra os documentos de Prestação de Contas do ano de 

2017 pois consideram que genericamente os documentos não retratam com fiabilidade 

a situação patrimonial do Município de Espinho. Simultaneamente consideram que a 

execução orçamental demonstra que foi um exercício focado apenas no RECAFE 

(sobretudo no Investimento) e confirma a falta de visão estratégica para o 

desenvolvimento do Concelho de Espinho. Ao Nível da Execução Orçamental: As 

Autorizações Necessárias à Execução dos Documentos Previsionais de 2017 que a AME 

(na nossa opinião erradamente) atribuiu ao executivo, permitiu ir corrigindo os 

desvios orçamentais ao longo do ano. São dezenas de correções ao orçamento da 

despesa e da receita que representam cerca de 8% da receita orçamentada e mais de 

32% da despesa orçamentada. Assim, não é difícil ajustar a execução orçamental para 

níveis artificialmente elevados e só surpreende que as execuções não atinjam sempre 
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os 100%. Apesar destas correções, nas receitas e despesas de capital as taxas de 

execução foram muito baixas, fruto da aposta deste executivo num só projeto,  

RECAFE. O resto do Concelho é ignorado por este executivo. Ficou também mais uma 

vez evidente o empolamento sistemático das receitas de capital que este executivo 

tem vindo a utilizar, só com o objetivo de orçamentar mais despesa. Estamos a falar 

de rubricas de duvidosa concretização, como a concessão de parques de 

estacionamento (2,679 M€ que já transitam de anos anteriores) por exemplo. Assim, 

se consegue artificialmente atingir o equilíbrio orçamental, obrigatório pela Lei das 

Finanças Locais. Igualmente sintomático é a taxa de execução das receitas correntes 

(corrigida) ter sido superior a 100%, mostrando que a consolidação orçamental é 

sempre feita pelo lado da receita. Esta é uma fatura muito onerosa para os munícipes 

de Espinho que estão a pagar mais impostos e taxas e serviços cada vez mais caros. 

Também os potenciais investidores são afastados do Concelho por causa destes custos 

elevados, o que explica parcialmente a fraca capacidade de atração de investimento 

do município. Finalmente, a execução do Plano de Atividades (PA) e o Plano Plurianual 

de Investimentos (PPI) confirmam o desinvestimento em equipamentos que 

necessitam ter uma relevância turística assinalável, o desinvestimento na Ação Social 

e na Cultura. Além disso tem uma taxa de execução global baixíssima (57%) e nem o 

Orçamento Participativo este executivo consegui executar. Ao Nível da Situação 

Patrimonial: O Município de Espinho tem um Ativo de 123 milhões de euros, mas na 

realidade não se consegue apurar com rigor e exatidão o valor do imobilizado (estão 

contabilizados por cerca de 110 milhões de euros). Esta dúvida influência de forma 

irremediável o valor do ativo e as rubricas de amortizações. O valor do endividamento 

também nos suscita algumas dúvidas que derivam sobretudo de exercícios anteriores, 

nomeadamente na forma como estarão contabilizados os acordos de pagamento que o 

Município de Espinho efetuou com diversos fornecedores. Entendemos que, da mesma 

forma como se apresentam as situações dos contratos, se deveriam incluir na 

prestação de contas os acordos de pagamento e sua situação. Entendemos que este 

executivo tem vindo a “empurrar com a barriga” e a adiar o verdadeiro saneamento 

financeiro do Município de Espinho, pois verificamos que existe despesa já 

comprometida para exercícios futuros no valor de 27,8 milhões euros a que acrescem 

mais 37,5 milhões de verbas inscritas no plano plurianual de investimentos, 

totalizando cerca de 65,3 milhões de euros.” 



 

ASSEMBLEIA MUNICIP AL DE ESPINHO 
 

 13 

PS (Teixeira Lopes): “Em relação ao documento de prestação de contas 2018 que 

acabou de ser discutido e deliberado, o PS vota contra tendo em consideração a 

caraterização da situação financeira do município que não é clara e por conseguinte 

não reflete as dificuldades sentidas para a execução do programa do PSD para o 

exercício 2018, que é muito baixa. Preocupados com as ações de carater 

propagandista que não respondem às necessidades socioeconómicas e culturais do 

concelho e não correspondem à realidade que a população vive. Na verdade, a falta de 

medidas estruturantes e de projetos e obras essenciais para a resolução dos 

verdadeiros problemas do concelho são a sua imagem de marca. Assim, o nível do 

desinvestimento em programas fundamentais para a fixação da população, sobretudo 

jovem, tratamento de infraestruturas como a água, saneamento, redes de 

abastecimento público, é visível e preocupante, ao invés a Câmara tomada de uma 

febre típica de programa eleitoral e de promessas por concretizar enfatiza o 

saudosismo do passado com sessões de promoção pública que procura, por um lado, 

mascarar a sua inépcia e por outro remete para o futuro a concretização dessas 

promessas idílicas. Denota pouco rigor nos documentos apresentados para analise, 

números sem garantias de que esses valores sejam de facto os valores a considerar. 

Portanto, o que este relatório revela é que o Concelho marca passo e o futuro não se 

apresenta promissor já que a necessidade de recurso ao endividamento da Câmara 

para a execução de qualquer projeto ou atividade não augura nada de bom para o 

futuro e para o exercício 2019. Acresce que este executivo não atrai investidores nem 

capacidade de execução de qualquer projeto ou ideia nova para o concelho. Por isso o 

PS votou contra.” 

Presidente da Assembleia Municipal: “O meu voto não pode deixar de ser 

negativo, por duas razões. Primeiro porque assisto com preocupação à demonstração 

de um resultado líquido do exercício negativo que viola o princípio da boa gestão. Aliás 

se sucedesse numa qualquer empresa privada haveria forte censura relativamente aos 

respetivos gestores e tratando-se de uma entidade pública, tal censura é, a meu ver, 

acrescida. Segundo porque receio que uma gestão pouco prudente como a que aqui é 

demonstrada, coloque nos ombros das gerações futuras o encargo de responder pelos 

respetivos passivos, demonstrando um forma menos responsável de lidar com os 

dinheiros de todos. Acresce que este documento de prestação de contas não se 

assemelha a um documento jurídico como deve de ser, parecendo mais uma ação de 
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campanha, polvilhado de fotos, grande parte delas de cunho pessoal e com um 

discurso pouco objetivo. Este é o sentido do meu dissenso.”     

Ponto 3. Designação de Cidadão Eleitor para representação da Assembleia 

Municipal na CPCJ 

Procedeu-se à leitura do oficio n.º 42/19 datado de 11/03/2019 emanado da CPCJ, 

tendo a Presidente da Assembleia Municipal informado que a CDU indicava o Sr. Nigel 

Carlos Randsley Pena. De acordo com o previsto na Lei nº 147/99, de 1 de Setembro, 

na redação em vigor, elegeu-se, por escrutínio secreto, com 16 votos a favor, 3 votos 

contra e 6 abstenções, Nigel Carlos Randsley Pena para integrar a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens do Município de Espinho, em substituição da Cidadã 

Eleitora Ana Cecília Alves de Campos Lopes Rezende. 

A Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião marcando a sua continuação 

para o dia 7/05/2019. 

As deliberações tomadas na presente reunião foram aprovadas, por unanimidade, em 

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

sua leitura pela Presidente da Assembleia. 

Para constar e devidos efeitos, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 61.º 

do Regimento, lavrou-se a presente ata, que tem como suporte gravação digital de 

tudo quanto ocorreu na respetiva reunião, e vai ser assinada pela Presidente da 

Assembleia Municipal e por mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, 

funcionária municipal da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, 

designada para o efeito, que a elaborei nos termos legais.  

A Presidente da Assembleia Municipal, 

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 


