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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 de junho de 2015

Caras e Caros Vogais,

Estamos  a terminar o primeiro semestre de 2015  e a entrar 

no calendário de Verão, época de excelência para  a atividade 

turística e económica, de grande dinâmica na animação e no 

quotidiano da cidade.

O Festival de Estátuas Vivas em vésperas da celebração do 

Dia da Cidade e o arranque do  Espinho Surf Destination  mar-

cam o início de um conjunto de eventos programados para que 

este ano fique na memória de todos nós. De todos os aconte-

cimentos do ano o maior, o mais mediático e aquele que maior 

retorno vai trazer ao concelho será ,como todos esperamos ,o 

Campeonato do Mundo de Futebol de Praia.

Apelo a Espinho e aos Espinhenses em geral  para que se 

envolvam o mais possível neste evento, correspondendo ao 

esforço e empenhamento da Câmara Municipal, dos seus fun-

cionários que têm sido incansáveis num trabalho de grande 

exigência e profissionalismo para garantir as condições exi-

gidas pela FIFA e Federação Portuguesa de Futebol na  sua 

organização.

O Festival OITO20e4 ,  o FEST recentemente distinguidos com 

o Certificado Internacional de Qualidade, vão dinamizar, ani-

mar e complementar  a vertente cultural e recreativa,  como 

resposta à procura dos vários públicos que escolhem Espinho 

para férias e para assistirem àqueles eventos.

A 41.ª Edição do Festival Internacional de Música de Espinho é 

também um marco importante para a história cultural do nos-

so país e, em particular, para a cidade de Espinho, que muito 

se orgulha de um longo e profícuo trabalho desenvolvido pela 

Academia de Música.

Não perdemos de vista nem de interesse o apoio às festas po-

pulares que, são também uma tradição para a nossa população 

das zonas piscatórias.

No pico do Verão teremos os Concertos da ALAMEDA 8, com 

uma oferta para gostos variados, tendo como critério a relação 

preço-qualidade nas opções tomadas.

Caras e caros vogais,

Não quero deixar sem registo o esforço feito ao longo deste 

semestre para arrancar com projetos estruturantes do conce-

lho.

Falo-vos de duas obras  que estão em curso em Silvalde e Pa-

ramos. São obras de protecção costeira e de defesa de pessoas 

e bens contratualizadas pela Câmara Municipal e pelo Ministé-

rio do Ambiente. Estarão ambas concluídas no final do Verão.

Reafirmo o que há dias anunciei em momento solene do Mu-

nicípio.
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Está próxima a conclusão  da revisão do nosso Plano Diretor 

Municipal e, se tudo correr como o previsto, a respetiva pro-

posta do PDM vai ser submetida a discussão pública a partir 

da segunda quinzena de Julho.

Julho será também o início de um novo modelo de limpeza, var-

redura e recolha de resíduos no concelho de Espinho. A pres-

tação deste serviço foi um compromisso que este executivo 

assumiu e que, estou certo, melhorará a qualidade, a eficácia e 

a eficiência, o asseio e a higiene ambiental do nosso território.

Desejo a todos vós e aos Espinhenses em geral que apro-

veitem o período de férias que se avizinha para um mereci-

do descanso, nas excelentes praias do nosso concelho e nos 

equipamentos balneares de que dispomos e que estamos a 

requalificar e a melhorar.

Boas férias e disfrutem do Verão em Espinho!

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Câmara promoveu sessão de esclarecimento 
com ASAE
Auditório do FACE encheu com agentes económicos 
locais

A iniciativa da Câmara Municipal de Espinho contou com a presen-
ça do Inspetor Geral da ASAE, Dr. Pedro Portugal Gaspar, do Su-
binspetor Geral, Dr. Fernando Santos Pereira, da Inspetora-chefe, 
Jacinta Ladeira e da Inspetora Lurdes Gonçalves.

Abriu a sessão o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, 
promotor desta iniciativa que pretendeu sensibilizar os agentes 
comerciais, de serviços, de turismo, hotelaria, restauração, insti-
tuições de solidariedade social, agrupamentos escolares, vende-
dores ambulantes e feirantes para as boas práticas e o conhe-
cimento das regras de segurança alimentar e económica. Pinto 
Moreira destacou e agradeceu a disponibilidade dos inspetores da 

Hortas comunitárias inauguradas
Área de cultivo para moradores do Complexo 
habitacional de Paramos

Foi inaugurada a área de cultivo das hortas comunitárias para 
usufruto dos moradores do Bairro Social da Quinta de Para-
mos, na passada terça feira (26 maio).

Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho es-
teve presente na inauguração, juntamente com a Vereadora 
da Ação Social Leonor Fonseca e técnicos municipais da área 
da ação social e aproveitou o momento para realçar que estas 
hortas servem o propósito de ensinar aos seus destinatários 
a aprenderem a “viver em comunidade e a partilhar os espa-
ços comuns”, por forma a tratarem “bem deste espaço público 
(bairro) e desta horta”.

As ‘Hortas Comunitárias’ ocuparão uma área de cultivo de 900 

ASAE para colaborar nesta ação pedagógica de interesse público 
numa cidade que este ano vai receber um conjunto de eventos de 
Verão, onde se destaca o Mundial de Futebol de Praia.

Depois de uma explicação teórica da legislação mais recente so-
bre a segurança alimentar e económica a cargo das Inspetoras 
Jacinta Ladeira e Lurdes Gonçalves passou-se a um período de 
perguntas e respostas, exposição de casos concretos, pedidos de 
esclarecimento por parte do público presente. Foram suscitadas 
as mais diversas questões por parte da Associação de Feirantes, 
Associação “Viver Espinho”, empresários da restauração, hotela-
ria, vendedores do mercado municipal, entre outros.

Foi uma sessão de reconhecido interesse e importância para o 
tecido económico do concelho de Espinho que o Presidente da 
Câmara Municipal, Pinto Moreira e os dirigentes e inspetores da 
ASAE se propõem repetir nesta cidade, ainda antes do verão. Tal-
vez virada para setores com mais atividade na época balnear.

metros quadrados, subdivididas em 23 talhões, 4 em modelo de exploração co-
munitário.As ‘Hortas Comunitárias’ serão de uso exclusivo para moradores do 
bairro e servirão um universo de 530 pessoas que compõem os 150 agregados 
do Complexo Habitacional da Quinta de Paramos em Espinho.A zona envolvente 
à área de cultivo será também de responsabilidade comunitária, onde existirão 
árvores de fruto e plantas aromáticas.Os objectivos deste projeto passam pelo 
apoio à subsistência das famílias; incentivo ocupacional; aumento do sentimen-
to de pertença e incentivo à partilha e à vida em comunidade; fomento do culti-
vo e utilização de produtos biológicos com hábitos alimentares mais saudáveis.
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Foi inaugurada no passado sábado, 25 de abril, a 3ª Bienal Inter-
nacional Mulheres d’Artes, no Museu Municipal de Espinho, na ga-
leria de exposições Amadeo de Souza-Cardoso como já vem sendo 
habitual.
A cerimónia contou com a presença de Pinto Moreira e Leonor 
Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de Espinho e Vereadora 
da mesma Câmara com o pelouro da Cultura, respectivamente.

O júri da bienal, constituído por Nuno Barbosa (arquitecto e repre-
sentante da Tapeçarias Ferreira de Sá), Professora Marta Maldo-
nado (pintora), Artur Moreira (professor e escultor), Ana Helena 

Carvalho (professora e ceramista) e presidido pela Vereado-
ra Leonor Fonseca, atribuiu o prémio da bienal à obra “Micro 
Selfie” de Susana Chasse e 4 menções honrosas às obras 
“As mulheres estão lá dentro”, de Ana Pais Oliveira, “OUVIR”, 
de Cristina Troufa, “Matriz II”, de Inês Abrantes e “AFECTES”, 
de Mercè Riba.

A cerimónia contou ainda com um momento artístico ao 
vivo, nomeadamente com o Quarteto de Saxofones da Ban-
da de Música de Espinho e também com uma interpretação 
de ballet clássicoda Escola de Ballet Isabel Lourenço.

Exposição Mulheres d’Artes inaugurada a 25 abril
Museu Municipal de Espinho acolhe a 3ª edição da Bienal

Novo Lar para idosos em Anta
Assoc. Socorros Mútuos S.Francisco Assis vai edificar nova estrutura 
residencial

Presidente da Câmara de Espinho, Pinto Moreira visitou a Instituição acompanhado do Deputado Social-Democrata Miguel Santos.

A estrutura residencial para idosos que a Associação de Socorros Mútuos de S. Francisco de Assis de Anta vai edificar, estimada em 3,5 
milhões de euros localiza-se na Rua Professor Dias Afonso.

Esta localização é próxima do núcleo habitacional principal de Anta, o que ajudará de forma adequada à manutenção de relações dos 
idosos com as suas memórias, o seu círculo de amigos e preservação das suas raízes culturais. Razão pela qual a associação estima 
que para além da função base do edifício com capacidade  máxima estimada de 80 utentes permanentes, este poderá ser complemen-
tado com centro de dia para cerca de 20 utentes e também agregando a função de centro de convívio que hoje funciona na sede da 
associação com cerca de 30 utentes.

Quanto à sua implantação que, para além de colmatar a frente da rua mencionada, abre-se à qualificação desta nova entrada de Anta.
O empreendimento vai beneficiar da redução de 50 por cento do valor da taxa referente ao pedido de licenciamento, de acordo com a 
deliberação aprovada por unanimidade em reunião de Câmara.
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ATA N. 06/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE .

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

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 

deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

Deliberação Nº 71/2015
Aprovação da Ata nº 5/2015 de 9 de março
Em virtude da ata n.º 5/2015, da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 9 de março, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. 

Deliberação Nº 72/2015
Pedido parecer prévio - fiscalização defesa longitudinal 
aderente
Presente a informação nº 2030/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os votos 
contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio vincu-
lativo para a aquisição de serviços para o Fiscalização da em-

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 de junho de 2015
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preitada “Defesa Longitudinal Aderente – Praia de Paramos”, 
por ajuste direto à empresa S500 Consulting, Lda., com o NIF 
509 901 379, pelo valor base 43 247,98€ (quarenta e três mil 
duzentos e quarenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), 
acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previs-
to no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. Os 
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o parecer 
prévio para aquisição de serviços de fiscalização da empreitada 
de defesa longitudinal aderente em Paramos, por estar mal jus-
tificada e apresentar um preço exorbitante: 43.274,98 EUR por 
4,5 meses, apenas para “ assegurar a execução do contrato”! 
Além disso, da empresa à qual se propõe o ajuste direto, S500 
Consulting, Lda, de Ponte de Lima, pouco ou nada se sabe em 
termos de experiência na fiscalização de obras marítimas. Se-
ria de esperar a adjudicação a empresas como, por exemplo, 
a Consulmar, a Proman ou a WW-Consultores de Hidráulica e 
Obras Marítimas, que são empresas de referência nesta área, 
inclusive para a própria Agência Portuguesa do Ambiente - 
APA.”. 

Deliberação Nº 73/2015
Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços 
“back office requalificação/adaptação do espaço no âm-
bito do Mundial de Futebol de Praia”
Presente a informação nº 2132/2015 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio 
vinculativo para a aquisição de serviços para o “Back Office – 
Requalificação/Adaptação do Espaço no Âmbito do Mundial de 
Futebol de Praia”, por ajuste direto, com convite às empresas: 
Majober – Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda, 
com o NIF 501 899 782; ENGIMOV – Construções, S.A., com o 
NIF 508 165 946; SCARP – Sociedade de Construções Civis e 
Obras Públicas, S.A., com o NIF 501475281, pelo valor base de 
44.700,00€ (quarenta e quatro mil e setecentos euros), acres-
cidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do previsto 
no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. Os 
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra o parecer 
prévio para a requalificação/adaptação do espaço no âmbito 
do Mundial de Futebol de Praia, porque entendem que: em 
primeiro lugar, esta intervenção e a que se segue (ponto 04) - 
Parecer prévio - Mundial de Futebol de Praia - Infraestruturas 
- são parte de uma mesma e única empreitada e, como tal, não 
deviam estar separadas; em segundo lugar, os valores estima-
dos carecem de qualquer suporte técnico, como um mapa de 
trabalhos e quantidades, a fim de se aferir da bondade de tais 
orçamentos; em terceiro lugar, não cremos que trabalhos desta 
natureza, num contexto ocasional e precário, não possam ser 
assegurados, como já aconteceu noutras ocasiões, pelos servi-

ços camarários, evitando-se custos desnecessários; em quarto 
lugar, e por ultimo, não se explica porque só a renomeada Ma-
jober se mantém nos dois putativos concursos.”.  

Deliberação Nº 74/2015
Pedido de Parecer Prévio para a aquisição de serviços 
para o Mundial de Futebol de Praia – Infraestruturas
Presente a informação nº 2532/2015 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com 
os votos contra dos vereadores do PS, aprovar o parecer prévio 
vinculativo para a aquisição de serviços para o Mundial de Fu-
tebol de Praia - Infraestruturas, por ajuste direto, com convite 
às empresas: António Manuel de Jesus Rocha, Unipessoal, Lda. 
com o NIF 506 695 689; Majober – Sociedade de Construção 
Civil e Obras Públicas, Lda. com o NIF 501 899 782; Main Ener-
gy - Manutenção e instalações elétricas, Lda. com o NIF 509 
431 062, pelo valor base de 74.500,00€ (setenta e quatro mil 
e quinhentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e 
nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, 
de 31 de dezembro. Os Vereadores do PS apresentaram a se-
guinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socia-
lista votaram contra parecer prévio das Infraestruturas para o 
Mundial de Futebol de Praia porque entendem que: em primei-
ro lugar, que esta intervenção e a que a antecede (ponto 03) 
- Requalificação/adaptação do espaço no âmbito do Mundial de 
Futebol de Praia- Infraestruturas - são parte de uma mesma e 
única empreitada e, como tal, não deviam estar separadas; em 
segundo lugar, os valores estimados carecem de qualquer su-
porte técnico, como um mapa de trabalhos e quantidades, a fim 
de se aferir da bondade de tais orçamentos; em terceiro lugar, 
não cremos que trabalhos desta natureza, num contexto oca-
sional e precário, não possam ser assegurados, como já acon-
teceu noutras ocasiões, pelos serviços camarários, evitando-se 
custos desnecessários; em quarto lugar, e por último, não se 
explica porque só a renomeada Majober se mantém nos dois 
putativos concursos.”.  

Deliberação Nº 75/2015
Aprovação de “Normas Internas de Funcionamento da 
Bolsa de Manuais Escolares da Câmara Municipal de Es-
pinho”
Presente a informação nº 2245/2015 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 
acima referida e a proposta de projeto em causa anexa, com a 
qual concordou, deliberou, por unanimidade, ao abrigo da com-
petência regulamentar que possui nos termos da parte final da 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e do artigo 241.º da Constituição da República Portu-
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guesa, aprovar as “Normas Internas de Funcionamento da Bol-
sa de Manuais Escolares da Câmara Municipal de Espinho”, com 
vista à definição das regras que orientam a sua organização e 
tramitação. 

Deliberação Nº 76/2015
Subsídio a atribuir ao FEST - Festival Internacional de Ci-
nema Jovem
Presente a informação nº 2489/2015 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 2 000,00€ ao 
Festival Internacional de Cinema Jovem de Espinho – FEST para 
a edição de 2015.  

Deliberação Nº 77/2015
Aprovação de “Regulamento Interno do Conselho Coor-
denador da Avaliação da Câmara Municipal de Espinho”: 
resente a informação nº 2528/2015 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara, tendo presente o considerado na informação 
acima referida e a proposta de projeto de projeto de regula-
mento em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por 
maioria com abstenção dos Vereadores do PS, em conformida-
de, com o disposto no n.º 6 do artigo 21.º do Decreto Regula-
mentar n.º 18/2009 devidamente conjugado com a alínea a) do 
n.º 1 do artigo 3.º, e ao abrigo da competência regulamentar, 
para o efeito, nos termos do artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa e da parte final da alínea k) do n.º do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
“Regulamento Interno do Conselho Coordenador da Avaliação 
da Câmara Municipal de Espinho”, com vista à definição das re-
gras de funcionamento desta entidade no âmbito do SIADAP 
dos trabalhadores em funções públicas da autarquia.  

Deliberação Nº 78/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e “H SARAH TRADING, LDA.” para estabelecimento 
de parceria com vista à instalação de contentores para 
resíduos têxteis e recolha dos mesmos no Concelho de 
Espinho
Presente a informação nº 2515/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: Em conformidade com as regras do procedimento a Câma-
ra, 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 pre-
sente minuta e celebrar com a empresa “H SARAH TRADING, 

LDA.” o «Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e “H SARAH TRADING, LDA.” para estabelecimento de 
parceria com vista à instalação de contentores para resíduos 
têxteis e recolha dos mesmos no Concelho de Espinho», de 
acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 79/2015
Pedido de cedência de terreno – Associação de Socorros 
Mútuos S. Francisco de Assis de Anta
Presente a informação nº 2508/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar a 
utilização do terreno para estaleiro à Associação de Socorros 
Mútuos de S. Francisco de Assis de Anta.  

Deliberação Nº 80/2015
Pedido de prorrogação de prazo para a Empreitada de 
Elaboração dos Projetos de Execução de Especialidades 
de Construção do Centro Escolar de Silvalde - Proposta de 
alteração do traçado do arruamento
Presente a informação nº 2490/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
conceder a prorrogação de prazo em 77 dias, a título gracioso, 
referente à empreitada “Empreitada de Elaboração dos Proje-
tos de Execução de Especialidades de Construção do Centro 
Escolar de Silvalde” cedida à empresa Carlos José Fernandes & 
Cª. Lda. e aprovar a proposta de alteração ao traçado do arrua-
mento. 

Deliberação Nº 81/2015
Liberação parcial de caução – Passagem Superior da Ribei-
ra de Silvalde
Presente a informação nº 2099/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
liberação de 15% (733,67 €) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Passagem Superior da Ribeira de Silvalde” ad-
judicada à empresa “António Salgado Correia – Construções e 
Engenharia, Lda.”. 

Deliberação Nº 82/2015
Aprovação da Conta Final - Programa Acesso Wirless – 
Execução de Rede LAN, Intercomunicação e Instalações 
Elétricas nas Escolas Básicas de Espinho
Presente a informação nº 2154/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
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os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a conta final, referente à empreitada “Programa acesso 
wireless – Execução de rede LAN, intercomunicação e instala-
ções elétricas nas escolas básicas de Espinho”, adjudicada à 
empresa “S. Marques, Lda.”. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 16 de março de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): um 
milhão trezentos e trinta mil cento e vinte e sete euros e trinta 
e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
cento e quatro mil cento e cinco euros e setenta e quatro cênti-
mos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e 
noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 
até ao dia 16 de março do corrente ano foram cabimentadas 
despesas no valor de trinta milhões setecentos e doze mil qua-
trocentos e noventa e quatro euros e um cêntimo, tendo sido 
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de cinco 
milhões setecentos e cinco mil cento e trinta e seis euros e 
quarenta e cinco cêntimos. 

PCAND - Paralisia Cerebral Associação Nacional de Des-
porto – Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento do ofício da PCAND - Paralisia 
Cerebral Associação Nacional de Desporto a agradecer a cola-
boração da Câmara Municipal na organização do Campeonato 
Nacional de Boccia, BC1, BC2 e BC4 – Zona Norte que decorreu 
nos passados dias 7 e 8 de março 2015.  

Federação Portuguesa de Hóquei – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento dos ofícios da Federação Por-
tuguesa de Hóquei a agradecer o apoio prestado pelo Municí-
pio de Espinho na realização da Fase Final de Hóquei Indoor 
de Seniores Masculinos bem como na realização da VII Gala do 
Hóquei. 

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

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

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 

da Câmara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Adminis-
trativa, Financeira e Turismo, Isaura Maria Gomes Pinto Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu.

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

ATA N. 07/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
QUINZE.

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, nesta 
cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reu-
niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a presidên-
cia do Senhor Vice-Presidente da Câmara António Vicente de 
Amorim Alves Pinto com a presença dos Senhores Vereadores 
Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel 
Mesquita de Jesus, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e 
Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado 
por motivo justificado o Senhor Presidente da Câmara Joaquim 
José Pinto Moreira e o Senhor Vereador José Barbosa Mota. 
Sendo 17.00 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta 
a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 
de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o ponto 6 da Or-
dem de Trabalhos referente ao pedido de parecer prévio para 
serviços de apoio à conceção e implementação de uma estraté-
gia e plano de ação para uma agenda da cultura e criatividade 
do Município. 

Deliberação Nº 83/2015
Aprovação da Ata nº 6/2015 de 23 de março: Em virtude 
da ata n.º 6/2015, da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
23 de março, ter sido entregue em fotocópia a todos os seus 
elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câma-
ra, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua prévia 
aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação 
por unanimidade. 

Deliberação Nº 84/2015
Documentos de Prestação de Contas do ano 2014
Presente a informação nº 2831/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
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ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores 
do PS, aprovar os Documentos de Prestação de Contas relativo 
ao ano financeiro 2014, assim como o Inventário de Bens, Di-
reitos e Obrigações Patrimoniais do Município e respetiva ava-
liação, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo n.º 33 da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e submetê-los à apreciação 
e votação da Assembleia Municipal, para os efeitos previstos 
na alínea l) do n.º 2 do artigo n.º 25 da mesma Lei. Os Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espi-
nho votaram contra o relatório e contas para o ano económico 
de 2014 por considerarem que os resultados demonstrados 
ficam muito aquém do minimamente exigível e não assegu-
ra com linearidade que os objetivos do Plano de Ajustamento 
Financeiro apresentado pelo município de Espinho ao Estado, 
estejam a ser cumpridos na sua plenitude. Apesar de: a) O Es-
tado ter feito algumas leis especificas para as autarquias, em 
muitos casos exigentes e restritivas ao nível do endividamento 
e da despesa, apesar do QREN ter antecipado pagamentos; b) 
Do Estado ter facultado um instrumento de crédito financeiro 
ao município de Espinho no valor de 8,1 milhões para pagar 
dívidas a fornecedores de 2009, 2010 e 2011; c) Do executi-
vo ter abusivamente antecipado contabilisticamente receitas 
de um ano, ultrapassando os três meses permitido por lei, so-
mente para não aparecer na lista negra dos incumpridores; d) 
Do cidadão pagar os serviços municipais a preços exorbitantes 
e possuirmos a água mais cara de Portugal; e) Abusivamen-
te estarmos a pagar investimentos na área da educação com 
dinheiro que serve para investimentos na área turística, des-
portiva ou cultural; Os resultados apresentados, continuam a 
não cumprir com os objetivos previsionais, relativamente ao 
plano de ajustamento financeiro apresentado pelo município à 
DGAL; Não temos dúvidas que há um controlo absoluto sobre 
algumas rubricas importantes e nem tudo o que nos é apre-
sentado, mesmo como negativo ou muito negativo, é certo, 
uma vez que tudo o que deveria influenciar negativamente 
por se apresentarem como tal, é-nos apresentado com resul-
tados excecionalmente positivos, apesar da sua base conta-
bilística ser negativa ou muito negativa.”. Os eleitos pelo PSD 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
do Partido Social Democrata votaram a favor dos documentos 
de prestação de contas do ano 2014 por considerarem que os 
documentos de prestação de contas representam fielmente a 
situação financeira e orçamental do Município de Espinho. Em 
2014 o Município de Espinho diminuiu a sua dívida total em 3,8 
milhões de euros (9,41%) de 40,6 milhões de euros para 36,8 
milhões de euros. O prazo médio de pagamento a fornecedores 
diminuiu de 193 dias para 67 dias. Registou-se uma poupança 
corrente de 3,3 milhões de euros e a exploração do exercício 
gerou um cash flow positivo de 5,5 milhões de euros. Mante-
mos a performance dos serviços prestados à população, a par 
da contínua introdução de melhorias nos diversos serviços, da 
implementação do sistema de gestão de desempenho balan-

ced scorecard e da certificação de qualidade em várias divisões 
obtida no final do ano 2014. Aproveitamos também para parti-
lhar estes excelentes resultados, agradecendo aos trabalhado-
res do município o seu empenho e dedicação. ”. 

Deliberação Nº 85/2015
Alteração à Tabela e Taxas e Licenças
Presente a informação nº 2978/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores 
do PS, aprovar a alteração à Tabela de Taxas e Licenças. Os 
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal de 
Espinho votaram contra por considerarem que os valores em 
causa são manifestamente exagerados e prejudicam futuras 
instalações de novas estruturas deste tipo.”.  

Deliberação Nº 86/2015
Pedido de Parecer Prévio - Mundial de Futebol de Praia - 
Regularização de areais e limpeza de praias
Presente a informação nº 2769/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 
com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer 
prévio vinculativo para a aquisição de serviços para o Mundial 
de Futebol de Praia - Regularização de Areais e Limpeza de 
Praias, por ajuste direto com convite à empresa: Suma, Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente, S.A. com o NIF 503210560, pelo va-
lor base de 47.000,00€ (quarenta e sete mil euros) acrescidos 
de Iva à taxa legal em vigor nos termos do previsto no artigo 
75.º da Lei n.º82-B/2014, de 31 de Dezembro. Os Vereadores 
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Verea-
dores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho 
votaram contra Pedido de Parecer Prévio – Mundial de Futebol 
de Praia – Regularização de areais e limpeza de praias por con-
siderarem que há meios adequados para executar este serviço 
sem se recorrer ao “outsourcing” e por valores bem abaixo do 
adjudicado. O valor da adjudicação é manifestamente exagera-
do e completamente desajustado da realidade atual.”. 

Deliberação Nº 87/2015
Pedido de parecer prévio de aquisição de serviços de as-
sessoria técnica especializada para a revisão do Plano Di-
retor Municipal de Espinho
Presente a informação nº 2984/2015 dos Serviços de Planea-
mento Estratégico, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 
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com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer 
prévio vinculativo para a aquisição de serviços, na modalidade 
de avença, de “Assessoria Técnica Especializada para a revi-
são do Plano Diretor Municipal de Espinho”, por ajuste direto ao 
Sr. Engenheiro José Antonio Marques Salgado Lameiras, com 
o NIF 158924576, pelo valor base de 11.255,76€ (onze mil 
duzentos e cinquenta e cinco euros e setenta e seis cêntimos) 
acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do pre-
visto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra este 
ponto porque, o relançamento do PDM carece, neste momento, 
de enquadramento legal - a última prorrogação de prazo (12 
meses) terminou a 27 de setembro de 2014, sem que, pos-
teriormente, fosse publicado em Diário da República qualquer 
Aviso para a sua prorrogação. A primeira contratação deste as-
sessor externo ocorreu em 18-05-2012 e a segunda terminou 
em 23-10-2014. Curiosamente, é sabido que há cerca de 6 me-
ses a na altura designada Divisão de Planeamento Estratégico, 
encontrava-se a elaborar a Carta da RAN Bruta Final e Carta de 
Propostas de Exclusões da RAN; a Carta da Estrutura Ecológica 
Municipal e o respetivo Relatório; a Carta do Património de in-
teresse municipal e as fichas de caracterização e o Relatório Fi-
nal de Caracterização e Diagnóstico. Além disso, encontrava-se 
ainda a recolher, validar e a avaliar a informação cadastral do 
Município; a elencar todos os projetos de execução existentes, 
aprovados em reunião de câmara, de infraestruturas viárias 
previstas em instrumento de planeamento em vigor, ou não, 
para posteriormente proceder à elaboração da Carta da Estru-
tura Viária e o Património Municipal. Ou seja, sem nenhuma 
necessidade de assessoria externa, e apesar do dos atrasos 
na validação junto entidades externas – a 3.ª reunião da Co-
missão de Acompanhamento continua por fazer - o trabalho 
avançou, coordenado e executado pelos serviços técnicos do 
município. Numa altura em que o PDM já devia estar concluí-
do, insistir em contratar o mesmo “especialista” por mais seis 
meses e por um valor a rondar os 2.000 Euros/mês, em regime 
de não permanência, não faz qualquer sentido e constitui uma 
despesa desnecessária. ”. Os eleitos pelo PSD apresentaram a 
seguinte declaração de voto: “ O processo, em curso, de revisão 
de PDM respeita todos os trâmites, prazos e procedimentos 
legalmente definidos, que, diga-se, encontra-se a ser devida-
mente acompanhado e monitorizado pela CCDR-N. Acresce que 
o que determina a eficácia do procedimento é a vigência da 
Comissão de Acompanhamento (CA) do PDM, cuja constituição 
foi publicada em 9 de outubro de 2012 e que cessa ao final 
de um ano no caso do procedimento não se encontrar a de-
correr, o que manifestamente não é o caso. Sendo ainda que 
o tempo de elaboração depende muito da resposta das enti-
dades externas que obrigatoriamente a Câmara Municipal tem 
de consultar. Ora, o atual executivo, aliás como os anteriores, 
considerou que a estrutura técnica municipal afeta à elabora-
ção do PDM deveria ser reforçada por um especialista na área 
do planeamento e ordenamento do território, o que implicou 

a contratação de um técnico exterior, como consultor, para o 
trabalho específico de elaboração do PDM. Contratação esta 
que, para lá do curriculum profissional invejável e que dispensa 
apresentações, mostra-se absolutamente necessária porquan-
to, a meio de percurso e por razões meramente contratuais, a 
equipa técnica do PDM perdeu 3 técnicos, os quais tinham sob 
a sua responsabilidade áreas sectoriais importantes à proposta 
final.“ 

Deliberação Nº 88/2015
Protocolo de colaboração entre Município de Espinho e a 
Associação Leões Bairristas FC para cedência de instala-
ções para desenvolvimento das aulas de domínio despor-
tivo (2.º e 3.º período)
Presente a informação nº 2920/2015 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar o “Protocolo de colaboração entre Município 
de Espinho e a Associação Leões Bairristas FC para cedência 
de instalações para desenvolvimento das aulas de domínio 
desportivo para o ano letivo 2014/2015 (2.º e 3.º Período) ”, 
pelo valor base de 1000€ (mil euros), não sujeito a IVA.  
 
Deliberação Nº 89/2015
Nomeação dos Representantes do Município na ENER-
GAIA - Agência Municipal de Energia de Gaia
Presente a informação nº 2989/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar nos termos da alínea b) do artigo 7.º dos 
estatutos da ENERGAIA e no uso da competência prevista na 
alínea oo) nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de se-
tembro, e por força da tomada de posse do Órgão Executivo do 
Município de Espinho, eleito para o quadriénio de 2013/2017, 
aprovar a proposta do Sr. Presidente da Câmara para manter 
as nomeações do Sr. Vereador Quirino Mesquita de Jesus e do 
Sr. Vice-Presidente António Vicente Amorim Alves Pinto, como 
representantes do Município de Espinho na Assembleia Geral e 
no Conselho de Administração da ENERGAIA – Agência Munici-
pal de Energia de Gaia, respetivamente. 

Deliberação Nº 90/2015
Aprovação da Conta Final - Loja Interativa de Turismo de 
Espinho
Presente a informação nº 2656/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a conta final, referente à empreitada “Loja Interativa 
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de Turismo de Espinho”, adjudicada à empresa “Regocib – Cons-
truções e Imobiliária, Lda.” 

Deliberação Nº 91/2015
Pedido de isenção no pagamento de valor mensal devido 
pela concessão – Loja 39 do Mercado Municipal
Presente a informação nº 2712/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, considerar os motivos invocados pela requerente Isabel 
Maria Pinto Almeida Sá Tavares como ponderosos e justificati-
vos, autorizando a carência de 2 meses de valor mensal devido 
pela concessão, num total de 370.80€ (trezentos setenta eu-
ros e oitenta cêntimos), para cobrir as despesas inerentes ao 
atraso na abertura da loja 39 do Mercado Municipal. 

Deliberação Nº 92/2015
Pedido de isenção de taxas devidas pelo pedido de inspe-
ção do ascensor
Presente a informação nº 2609/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o processo no mesmo referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a redução em 50% do pagamento da taxa 
pela realização da inspeção periódica ao ascensor instalado na 
habitação de Mário Augusto da Rocha Pereira, nos termos do 
disposto no art.º 13.º, n.º 2 alínea g) do Regulamento Geral e 
Tabela das Taxas do Município de Espinho. 

Deliberação Nº 93/2015
Isenção de taxas - Lugar de Estacionamento – Irmandade 
Nossa Senhora D’Ajuda
Presente a informação nº 2723/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câ-
mara tomou conhecimento e reconhecendo o interesse público 
municipal da atividade desenvolvida pela requerente, delibe-
rou, por unanimidade, conceder à “Irmandade Nossa Senhora 
D’Ajuda ” – ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 
12.º/1 e 13.º/2, alíneas a) e b) e 13.º/3 do “Regulamento Geral 
e Tabela de Taxas do Município de Espinho” (RGTTME) - o be-
nefício de isenção da taxa devida (conforme fixado no artigo 
5.º do “Regulamento da Ocupação do Domínio Público Munici-
pal com o Estacionamento Privativo de Veículos Automóveis”, 
correspondente ao “Anexo Quarto” da “Postura sobre Trânsito 
em Espinho”) pela atribuição da licença anual de ocupação do 
domínio público municipal com o estacionamento privativo de 
veículos automóveis, mais precisamente pelo lugar de estacio-
namento localizado imediatamente após o cruzamento da Rua 
8 com a Rua 23 (lado sul). 

Deliberação Nº 94/2015
6ª caminhada pela igualdade e liberdade em Silvalde
Presente a informação nº 2874/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar o encerramento ao trânsito 
no largo da Igreja na freguesia de Silvalde, no próximo dia 25 
de abril 2015, para realização da 6ª caminhada pela liberdade 
e igualdade naquela freguesia. 

Deliberação Nº 95/2015
Ocupação da via pública para realização de procissão
Presente a informação nº 2869/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 
da Câmara que autorizou a ocupação da via pública para reali-
zação da procissão dos Passos do Senhor no dia 29 de março 
de 2015, entre as 16.15 e as 18.00 horas de acordo com o 
percurso indicado na carta datada de 23/03/2015 da Paróquia 
de S. Tiago de Silvalde. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 de Março de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de 
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): 
trezentos e vinte e cinco mil trezentos e oitenta e quatro euros 
e cinquenta e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão cento e quarenta e nove mil setecentos e oitenta 
euros e quinze cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil tre-
zentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi 
ainda informada que, até ao dia 30 de março do corrente ano, 
foram cabimentadas despesas no valor de trinta e um milhões 
cento e quinze mil quatrocentos e noventa euros e três cênti-
mos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 
valor de sete milhões seiscentos e oitenta e cinco mil quinhen-
tos e dois euros e setenta e dois cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento à Câmara de di-
versas 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 Vice-Presidente 
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declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora da Divisão de Gestão Adminis-
trativa, Financeira e Turismo, Isaura Maria Gomes Pinto Rocha 
Gonçalves, que a subscreveu. 

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

ATA N. 08/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
QUINZE .

Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e quinze, nesta 
cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, reu-
niu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presidência 
do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, 
com a presença dos Senhores Vereadores António Vicente de 
Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos 
Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernar-
des dos Santos Neto, tendo faltado, por motivo justificado, 
os Senhores Vereadores Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da 
Fonseca e José Barbosa Mota. Sendo 17.00 horas, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coor-
denadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Finan-
ceira e Turismo. 
Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

Deliberação Nº 96/2015
Aprovação da Ata nº 7/2015 de 7 de abril
Em virtude da ata n.º 7/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 7 de abril, 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. 

Deliberação Nº 97/2015
Pedido de parecer prévio para a contratação de serviço de 
apoio à conceção, direção e programação de um conjunto 
de eventos a desenvolver no Município de Espinho
Presente a informação nº 3267/2015 do Serviço de Apoio às 
Coletividades e Eventos sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com os votos contra dos vereadores do PS, aprovar o 
parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para 

“Apoio à conceção, direção e programação de um conjunto de 
eventos a desenvolver no Município de Espinho”, por ajuste di-
reto à empresa “Conteúdos Mágicos – Gestão e Produção de 
Eventos Culturais, Lda.” com o NIF 508972035, pelo valor base 
de 61.248,00€ (sessenta e um mil duzentos e quarenta oito 
euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor, por um perío-
do de 24 meses, e nos termos do previsto no artigo 75.º da 
Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. Os vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram 
contra o pedido de parecer prévio para a contratação de serviço 
de apoio à conceção, direção e programação de um conjunto 
de eventos a desenvolver no Município de Espinho, uma vez 
que os ajustes diretos anteriores não acrescentaram qualquer 
mais-valia, quer à agenda cultural, como à programação de 
eventos no município de Espinho. Parece-nos demasiadamen-
te dispendioso contratar um consultor na área cultural, quando 
possui nos seus quadros pessoas com um elevado grau de co-
nhecimento nesta área específica.”  

Deliberação Nº 98/2015
Declarações previstas na Lei dos Compromissos e Paga-
mentos em Atraso (LCPA)
Presente a informação nº 3160/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como as declarações na mesma re-
feridas (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores 
do PS, publicitar as declarações previstas no artigo 15.º da Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em atraso (Lei n.º 8/2012 de 
21 de Fevereiro), republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de 
março, e anexar as mesmas no relatório e contas do Município 
do ano 2014. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Espinho votaram contra as Declarações 
previstas na Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
(LCPA) por possuirmos uma forte reserva sobre a informação 
prestada em alguns quadros, uma vez, que estes não se en-
contram em consonância com a última informação financeira 
prestada no ano de 2014.” 

Deliberação Nº 99/2015
Alteração à tabela de preços 2015
Presente a informação nº 3313/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, 
aprovar a tabela de preços, a qual entrará em vigor no dia ime-
diatamente a seguir a sua aprovação. 
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Deliberação Nº 100/2015
XIX Encontro de Estátuas Vivas – Normas de Concurso e 
atribuição de Prémios
Presente a informação nº 3153/2015 dos Serviços de Cul-
tura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar as normas do concurso e a atribuição de 
prémios no valor de 12.300,00€ (doze mil e trezentos euros) 
para a realização do XIX Encontro Internacional de “Estátuas 
Vivas”.  

Deliberação Nº 101/2015
PAPERSU – Município de Espinho
Presente a informação nº 3323/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, ratificar, ao abrigo do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 
75/2013, o PAPERSU – Plano de ação para o Plano Estratégico 
dos Resíduos Sólidos Urbanos de Espinho.  

Deliberação Nº 102/2015
Proposta de revogação da deliberação de Câmara de 
11/01/2013
Presente a informação nº 2977/2015 da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o processo no mesmo referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, anular 
a necessidade de cedência para o domínio público e revogar 
a anterior deliberação de câmara datada do dia 11/01/2013, 
conforme solicitado pela proprietária, Maria de Fátima Brandão 
Dias Valente, no âmbito do processo de obras de edificação LE-
-EDI 105/2008. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte 
declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista vo-
taram contra e revogação de decisão anteriormente tomada 
em reunião de Câmara de janeiro de 2013 por considerarem 
que de acordo com os antecedentes do processo, as informa-
ções técnicas que lhe serviram de suporte (2008 e 2012) se 
mantém, sem que tenha entretanto havido alterações de cir-
cunstâncias e/ou dos instrumentos de gestão urbanística su-
pervenientes, que consubstanciem falta de eficácia legal de 
um plano urbanístico aprovado pela Câmara.”. Os eleitos pelo 
PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “A requeren-
te solicitou à Câmara Municipal de Espinho a reapreciação do 
processo, no sentido de ser anulada a decisão de exigência de 
cedência a domínio público de uma parcela do seu terreno, para 
cumprimento do previsto no “Plano Urbanístico a Norte do C.M. 
1004 e Rua 19”. O denominado “ Plano Urbanístico a Norte do 
C.M. 1004 e Rua 19”, serviu de instrumento orientador das pre-

tensões para aquele local desde a sua aprovação pela Câmara 
Municipal em 31/05/1994. No entanto, em 2011, por força da 
publicação da norma técnica NT 1/2011 da DGOTDU, este, e 
outros estudos e planos nas mesmas condições, deixaram de 
ser aplicados enquanto instrumentos de gestão territorial, pas-
sando a ser aplicável, para o local apenas o Plano Geral de Ur-
banização, dado que os mencionados estudos e planos não dis-
punham de validade e eficácia, conforme igualmente referido 
no Relatório n.º 1655/2013 de setembro de 2013, elaborado 
pela Inspeção Geral de Finanças no âmbito da ação de inspe-
ção ao Município de Espinho. Assim, considera-se injustificada 
a cedência da referida parcela, uma vez que o plano não será 
futuramente implementado e que não serão impostas novas 
áreas de cedência aos restantes proprietários.” 

Deliberação Nº 103/2015
Cafetaria Parque da Cidade - Pedido de Isenção do Paga-
mento da Renda de Concessão
Presente a informação nº 2971/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os 
documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câ-
mara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, apro-
var a isenção do pagamento do valor de duas rendas mensais, 
no valor de 230€ (duzentos e trinta euros) acrescido de IVA 
à taxa em vigor, à Fantastiklicious – Bar Cafetaria, Lda., con-
cessionária da Cafetaria do Parque da Cidade, tendo em conta 
os motivos alegados pelo requerente e a responsabilidade do 
município de proceder à repararão dos danos. 

Deliberação Nº 104/2015
Liberação de caução - Pavimentação da Rua dos Enxames 
e Urbanização do Formal – Espinho
Presente a informação nº 3068/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
liberação de 70% (1 829,05 €) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Pavimentação da Rua dos Enxames e Urbaniza-
ção do Formal” adjudicada à empresa “Civopal – Sociedade de 
Construções e Obras Públicas Aliança, SA”. 

Deliberação Nº 105/2015
Procissão em honra de S. Pedro - ocupação da via pública 
Presente a informação nº 3310/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar a ocupação da via pública 
para realização da Procissão Solene em honra de S. Pedro, no 
dia 28 de junho de 2015, de acordo com o percurso indicado 
pela Irmandade de S. Pedro na sua carta datada de 1 de abril 
em curso.
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Deliberação Nº 106/2015
Doação ao Museu Municipal de Espinho
Presente a informação nº 3135/2015 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimida-
de, aceitar a respetiva liberalidade do quadro doado pelo pintor 
Martinho Dias ao Museu Municipal de Espinho, reconhecendo o 
valor da obra artística e agradecendo a generosa oferta. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 10 de abril de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de 
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): 
cento e quarenta e seis mil seiscentos e setenta e dois euros 
e trinta e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão cento e vinte e nove mil quinhentos e oitenta euros 
e quarenta e dois cêntimos. DOCUMENTOS: Trinta e um mil 
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 10 de abril do corrente ano 
foram cabimentadas despesas no valor de trinta e um milhões 
trezentos e oito mil cento e trinta e oito euros e três cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de oito milhões e quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta 
e cinco euros e quarenta e oito 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. 

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

O Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 09/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL 
E QUINZE .

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

Período de antes da Ordem do Dia 
Voto de Pesar: Pelo Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal foi apresentado um voto de pesar do seguinte 
teor: “Natural de S. Pedro de Aboim, Amarante, o Padre Moura 
exerceu o magistério sacerdotal na freguesia de S. Martinho 
de Anta ao longo de três décadas, tendo sido nomeado em 
2005, administrador da paróquia de Guetim. Ordenado pa-
dre em 1966, por D. Florentino de Andrade e Silva durante o 
exilio do bispo D. António Ferreira Gomes, o Padre Moura foi 
destacado como capelão militar em Angola onde desenvolveu 
um trabalho pastoral reconhecido pela igreja, pela instituição 
militar e pela comunidade africana. Após o regresso do Ultra-
mar foi assistente diocesano da Juventude e Acção Católica. 
Foi à Paróquia de Anta que dedicou a maior parte da sua vida 
eclesiástica. Conseguiu congregar meios e vontades da comu-
nidade local para remodelar e ampliar a atual igreja paroquial. 
Homem simples despojado de bens materiais, de trato afável 
e solidário, cedo conquistou a simpatia e o afeto dos jovens e 
do povo do concelho de Espinho. Participou nas mais diversas 
iniciativas pastorais, a nível local e reuniu esforços e vontades 
para legalizar e adquirir os terrenos onde hoje está implantado 
o edifício da Santa Casa da Misericórdia. Membro de uma famí-
lia de agricultores de Amarante, foi o único dos nove irmãos a 
seguir os estudos no Seminário do Porto, onde viria a receber a 
ordenação como padre da diocese. O Padre Moura deixa sauda-
de como cidadão exemplar, como sacerdote e como amigo nas 
paróquias de Anta e Guetim e será sempre recordado no conce-
lho de Espinho. Em homenagem, gratidão e reconhecimento ao 
Padre Moura, a Câmara Municipal de Espinho na sua reunião de 
hoje, 4 de Maio de 2015, deliberou aprovar um voto de pesar, 
em memória deste sacerdote que ao longo de trinta anos exer-
ceu o seu magistério ao serviço das comunidades paroquiais de 
Anta e Guetim.”. Aprovado por unanimidade. 

Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes 
deliberações sobre os assuntos dela constantes: 

Deliberação Nº 107/2015
Aprovação da Ata n.º 8/2015 de 20 de abril
Em virtude da ata n.º 8/2015, da reunião ordinária da Câma-



17

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 3 de junho de 2015

ra Municipal de 20 de abril, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. 

Deliberação Nº 108/2015
Pedido de parecer prévio vinculativo para aquisição de 
“Serviços de assessoria e informação jurídicas”
Presente a informação nº 3593/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, aprovar o parecer prévio vinculativo 
para a aquisição de “Serviços de assessoria e informação jurí-
dicas”, por ajuste direto à Dra. Leonor de Barros Sousa Mendes, 
licenciada em direito, com o NIF 238759490, pelo valor base 
de 12.000,00€ (doze mil euros) acrescidos de Iva à taxa legal 
em vigor, pelo prazo de 365 dias e nos termos do previsto no 
artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 109/2015
Pedido de parecer prévio de aquisição de serviços de 
apoio à “Produção e Organização dos Eventos de Surf Pro 
Júnior Europeu de Surf, etapa do Circuito de Surf do Norte 
e etapa do Circuito de Bodyboard do Norte”: Presente a in-
formação nº 3715/2015 da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria e 
abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio vin-
culativo para a aquisição de serviços para a “Produção e Orga-
nização dos Eventos de Surf: Pro Júnior Europeu de Surf, etapa 
do Circuito de Surf do Norte e etapa do Circuito de Bodyboard 
do Norte” por ajuste direto à empresa GP Design Unipessoal, 
Lda., com o NIF 513123610, pelo valor base de 34.977,78€ 
(trinta e quatro mil novecentos e setenta e sete euros e seten-
ta e oito cêntimos) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e 
nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 
31 de dezembro. 

Deliberação Nº 110/2015
Protocolo de Colaboração com a SOGILUB - Sociedade de 
Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.: 
Presente a informação nº 3716/2015 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara, 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 a SOGILUB – Sociedade de Ges-
tão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda., o referido 
“Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 
e a SOGILUB – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrifi-
cantes Usados, Lda.” de acordo com os considerandos e termos 
nele fixados. 

Deliberação Nº 111/2015
Designação de representantes do Município de Espinho 
na Comissão de Acompanhamento da Revisão do POOC 
Caminha - Espinho - Ratificação de Despacho
Presente a informação nº 3677/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 24/2015, 
datado de 20/04/2015, do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
que determinou, ao abrigo do disposto na alínea oo) do n.º 1 
do artigo 33.º, conjugada com o previsto no n.º 3 do artigo 35.º, 
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a designação 
da Arq.ª Sandra Almeida como representante do município com 
poderes delegados de vinculação da autarquia, restritos às res-
petivas atribuições e competências no âmbito do processo de 
elaboração da revisão do Plano Ordenamento da Orla Costeira 
Caminha-Espinho. A Câmara tomou ainda conhecimento que, 
pelo mesmo despacho, foi designado como representante su-
plente do Município naquela Comissão, com poderes delegados 
de vinculação do município, o Sr. Chefe da Divisão de Obras 
Particulares e Licenciamentos, Arq.º José Costa, delegando-lhe 
a competência própria de representação do Município do Presi-
dente da Câmara, prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do determinado 
no n.º 1 do artigo 38.º do regime legal.  

Deliberação Nº 112/2015
Concurso por Hasta Pública para atribuição da concessão 
de 8 lojas comerciais, 12 espaços comerciais, 9 espaços 
de venda e 11 bancas existentes no piso inferior do Mer-
cado Municipal de Espinho
Presente a informação nº 3714/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimida-
de, realizar um procedimento de Hasta Pública para atribuição, 
a título precário, da concessão de 8 lojas comerciais, 12 espa-
ços comerciais, 9 espaços de venda e 11 bancas existentes no 
piso inferior do Mercado Municipal de Espinho. Mais deliberou 
a Câmara, por unanimidade, aprovar as peças do procedimento 
em causa (Programa e Condições) e marcar o ato público para o 
dia 2/06/2015, pelas 11:00 horas, designando para o efeito a 
Comissão constituída pelos Srs. Vereadores Vicente Pinto, Qui-
rino de Jesus e Luis Neto. 
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Deliberação Nº 113/2015
Atribuição de Subsídio à ADCE por melhorias e valoriza-
ção do terreno situado na Rua 5
Presente a informação nº 3705/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Verea-
dores do PS, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 
21.440,00€ (vinte e um mil quatrocentos e quarenta euros) à 
ADCE – Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espi-
nho - para compensar as benfeitorias realizadas e a valorização 
produzida no terreno municipal situado na Rua 5 e revogar o 
protocolo assinado a 23 de janeiro de 2014. Os Srs. Vereadores 
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os verea-
dores do PS votaram contra a Atribuição de Subsídio à ADCE 
por melhorias e valorização do terreno situado na rua 5, por 
considerarem que não há suporte documental que comprove 
as benfeitorias requeridas pela Associação de Desenvolvimen-
to do Concelho de Espinho e transformada em subsídio pela 
maioria do executivo PPD/PSD. É a segunda vez neste man-
dato, que não havendo suporte documental que comprove os 
investimentos / benfeitorias em equipamentos da CME por par-
te da ADCE, a maioria do executivo autoriza o subsídio a esta 
instituição.” 

Deliberação Nº 114/2015
Liberação parcial de caução – Programa Espinho Amigo/ 
Requalificação Urbana – Alargamento do acesso ao par-
que da cidade
Presente a informação nº 3324/2015 da Divisão de Obras Mu-
nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-
zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
liberação de 15% (1.089,32€) dos valores retidos, associados 
à empreitada “Programa Espinho Amigo/Requalificação Urbana 
– Alargamento do acesso ao parque da cidade”, adjudicada à 
empresa “Pedreiras Sacramento, S.A”. 

Deliberação Nº 115/2015
Doação de terreno
Presente a informação nº 3654/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, aceitar a doação da parte sobrante 
do artigo rústico 2528 da União de Freguesias de Anta e Gue-
tim, com a área de 328,30m2 pertencente ao Sr. António Go-
mes Moreira Carvalho casado com Ana Fernanda de Sousa Lo-
pes de Carvalho para integração na parcela de terreno nº 78 do 
Distribuidor Principal - Via Central - Av. 32, de acordo com alínea 
j) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

Deliberação Nº 116/2015
Pedido de indemnização por danos causados em viatura
Presente a informação nº 3718/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o pagamento do valor de 1.845,70€ (mil oitocen-
tos e quarenta e cinco euros e setenta cêntimos) acrescidos de 
Iva à taxa legal em vigor, a Nuno Fernando da Silva Rodrigues 
Marques com o NIF 213707691, referente aos prejuízos de-
correntes do acidente ocorrido com a sua viatura de matrícula 
10-IX-89. 

Deliberação Nº 117/2015
Paróquia de S. Estevão de Guetim - corte e condiciona-
mento de ruas ao trânsito
Presente a informação nº 3693/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar o corte e condicionamento 
de trânsito nalgumas ruas da freguesia de Anta e Guetim para 
realização da procissão das velas no dia 13 de maio de 2015, 
pelas 21.30 horas, de acordo com o percurso indicado na carta 
datada de 25 de abril p.p. da Paróquia de S. Estevão de Gue-
tim. 

Deliberação Nº 118/2015
Centro Social de Paramos - Ocupação da via pública
Presente a informação nº 3658/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Centro Social 
de Paramos para ocupar a via pública visando a realização da IX 
edição da Caminhada da Família no dia 10 de maio 2015, pelas 
10:00 horas de acordo com o percurso indicado na carta datada 
de 09 de abril 2015. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 24 de abril de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): vinte 
e oito mil setecentos e quarenta e seis euros e dois cêntimos. 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão cento e quarenta 
e dois mil novecentos e dois euros e quarenta cêntimos. DOCU-
MENTOS: trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e 
quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 
24 de abril do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 
valor de trinta e dois milhões e vinte e nove mil quatrocentos 
e vinte e três euros e quarenta e dois cêntimos, tendo sido 
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efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de nove mi-
lhões quatrocentos e noventa e dois mil quatrocentos e seten-
ta e quatro euros e cinquenta e três cêntimos. 

AD Rio Largo Clube de Espinho - secção de atletismo: agra-
decimento 
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da AD Rio Largo Clu-
be de Espinho – secção de atletismo a agradecer a ajuda aos 
seus atletas na participação no evento Corrida e Caminhada 
Solidária dos Mil Sorrisos Liberty Seguros realizada no passado 
dia 12 de abril. 

Universidade Sénior de Espinho: Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Universidade Sé-
nior de Espinho a agradecer a cedência do autocarro para a 
Visita de Estudo realizada no passado dia 18 de abril ao Museu 
do Cinema.
 
Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas.

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

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

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 10/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL 
E QUINZE .

Aos dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e quinze, nes-
ta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, 
reuniu-se em reunião ordinária a mesma Câmara sob a Presi-
dência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos 
Lêdo da Fonseca, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís 
Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado o Se-
nhor Vereador Quirino Manuel Mesquita de Jesus por se en-

contrar ausente em serviço da autarquia e o Senhor Vereador 
José Barbosa Mota por motivo justificado. 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 119/2015
Aprovação da Ata nº 9/2015 de 4 de maio
Em virtude da ata n.º 9/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 4 de maio, ter sido entregue em fotocópia a todos 
os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo 
a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 57.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da sua 
prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do dis-
posto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. 

Deliberação Nº 120/2015
Pedido de Parecer Prévio - Fiscalização das empreitadas 
no âmbito da candidatura ao Regulamento Específico – 
Infraestruturas e Equipamentos Desportivos do Eixo IV 
– Coesão Local e Urbana do Programa Operacional da Re-
gião Norte – ON2
Presente a informação nº 4076/2015 da Divisão de Obras 
Municipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio 
vinculativo para a aquisição de serviços para a “Fiscalização 
das empreitadas no âmbito da candidatura ao Regulamento Es-
pecífico– Infraestruturas e Equipamentos Desportivos do Eixo 
IV – Coesão Local e Urbana do Programa Operacional da Região 
Norte – ON2”, por ajuste direto à empresa Razão Cúbica – En-
genharia Unipessoal, Lda., com o NIF 513536973, pelo valor 
base de 9 154,00€ (nove mil cento e cinquenta e quatro euros) 
acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos termos do pre-
visto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 de dezembro. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os vereadores do Partido Socialista votaram contra por 
considerarem inexplicável a razão pela qual um trabalho desta 
natureza não possa ser assegurado pelos serviços técnicos ca-
marários, evitando uma despesa desnecessária e controlando 
diretamente as empreitadas.”. 

Deliberação Nº 121/2015
Pedido de parecer prévio de aquisição de serviços para a 
elaboração do Plano Municipal de Defesa da Floresta Con-
tra Incêndios (PMDFCI)
Presente a informação nº 4140/2015 dos Serviços de Planea-
mento Estratégico, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição 
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de serviços de “Elaboração do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios ”, por ajuste direto à empresa - Re-
flexos Florestais – Consultoria em Avaliação de Propriedade 
e Cadastro Agro-Florestal, Lda., com o NIF 510225349, pelo 
valor base de 14.795,00 € (catorze mil setecentos e noventa 
e cinco euros) acrescidos de Iva à taxa legal em vigor e nos 
termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B /2014, de 31 
de dezembro. 

Deliberação Nº 122/2015
Projeto de “Equipamentos e arranjos exteriores da plata-
forma à superfície, na sequência do rebaixamento da via-
-férrea, no seu atravessamento pela cidade de Espinho” 
– Adjudicação, aprovação da Equipa Projetista e da Minuta 
de Contrato
Presente a informação nº 4037/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, adjudicar a prestação de servi-
ços por Ajuste Direto, ao 1.º classificado do concurso público 
de conceção, no âmbito da União Europeia – empresa RDLM, 
Arquitetos Associados, Lda. – para elaboração do projeto de 
“Equipamentos e Arranjos Exteriores da Plataforma a Super-
fície, na sequência do Rebaixamento da Via-Férrea, no seu 
Atravessamento pela Cidade de Espinho”, pelo preço contratual 
de 610.845,60 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Mais 
deliberou a Câmara, também por unanimidade, aprovar a cons-
tituição da equipa de responsáveis pelos projetos das especia-
lidades, bem como a minuta do contrato. 

Deliberação Nº 123/2015
Procedimento de hasta pública para atribuição a título 
precário, da exploração do espaço municipal destinado a 
cafetaria sito na Piscina Solário Atlântico - Época balnear 
2015
Presente a informação nº 3506/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documen-
to na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, realizar um proce-
dimento de hasta pública para atribuição a título precário, da 
exploração do espaço municipal destinado a cafetaria sito na 
Piscina Solário Atlântico para a época balnear 2015. Mais de-
liberou a Câmara, também por unanimidade, aprovar as peças 
do procedimento em causa (Programa e Condições) e marcar 
o ato público da Hasta para o dia 27/05/2015, pelas 10h00, 
designado para o efeito a respetiva Comissão constituída pe-
los Vereadores Leonor Fonseca, Quirino de Jesus e Carlos Sár-
ria.  

Deliberação Nº 124/2015
Procedimento de hasta pública para atribuição, a título 
precário, da exploração económica de três quiosques 

destinados à venda de gelados, a instalar na esplanada 
à beira mar
Presente a informação nº 4005/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Programa e 
Condições de hasta pública para atribuição, a título precário, da 
exploração económica de três quiosques destinados à venda 
de gelados a instalar na esplanada à beira-mar. Mais deliberou 
a Câmara, designar os Vereadores Leonor Fonseca, Quirino de 
Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá efe-
tuar o procedimento de hasta pública, com início às 11.00 ho-
ras do dia 27/05/2015. 

Deliberação Nº 125/2015
Subsídio a atribuir ao Festival 4500-ESPINHO
Presente a informação nº 3579/2015 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 1 000,00€ (mil 
euros) à Associação Cívica de Espinho, no âmbito do Festival 
4500-Espinho para a edição de 2015. 

Deliberação Nº 126/2015
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Futebol Popular do Concelho de 
Espinho para a época 2014/2015
Presente a informação nº 3900/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os docu-
mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, 
tendo presente o acima considerado e a proposta de minuta de 
protocolo em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por 
unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar com a As-
sociação de Futebol Popular do Concelho de Espinho o referido 
“Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Espi-
nho e a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho 
para a época 2014/2015”. 

Deliberação Nº 127/2015
Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a NovaSemente Grupo Desportivo para a utiliza-
ção das instalações do pavilhão 2 da Escola de Esmojães 
Presente a informação nº 4066/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a 
proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por maioria com os votos contra dos Ve-
readores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar – ao abri-
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go do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro – com a NovaSemente Grupo Des-
portivo o «Protocolo colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e a NovaSemente Grupo Desportivo para a utilização 
das instalações da antiga “Escola de Esmojães pavilhão 2”», de 
acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 128/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Império de Anta Futebol Clube para a utilização 
das instalações da “Escola de Anta 2 Sala Sul”
Presente a informação nº 4068/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a 
proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente mi-
nuta e celebrar – ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro – com o 
Império de Anta Futebol Clube o «Protocolo colaboração entre 
a Câmara Municipal de Espinho e O Império de Anta Futebol 
Clube para a utilização das instalações da antiga “Escola de 
Anta 2 Sala Sul», de acordo com os considerandos e termos 
nele fixados.  

Deliberação Nº 129/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Rancho Folclórico Nª Srª dos Altos Ceus para a 
utilização do pavilhão 1 da Antiga Escola de Esmojães
Presente a informação nº 4100/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a 
proposta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual 
concordou, deliberou, por maioria com os votos contra dos Ve-
readores do PS, aprovar a presente minuta e celebrar – ao abri-
go do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro – com o Rancho Folclórico Nª Srª 
dos Altos Céus o «Protocolo colaboração entre a Câmara Mu-
nicipal de Espinho e O Rancho Folclórico Nª Srª dos Altos Céus 
para a utilização das instalações da antiga “Escola de Esmojães 
pavilhão 1”», de acordo com os considerandos e termos neles 
fixados. 

Deliberação Nº 130/2015
Aprovação das “Normas Internas de Funcionamento das 
Hortas Comunitárias da Quinta de Paramos”
Presente a informação nº 4069/2015 dos Serviços de Ação 
social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado 

e a proposta de projeto de Normas Internas em causa anexa, 
com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, ao abrigo da 
competência regulamentar, para o efeito, nos termos do artigo 
241.º da Constituição da República Portuguesa e da parte final 
da alínea k) do n.º do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar as “Normas Internas de Funcionamento 
das Hortas Comunitárias da Quinta de Paramos”, com vista à 
definição das regras que orientam e fixam a sua organização, 
funcionamento e utilização.  

Deliberação Nº 131/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público, 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e André Filipe 
da Costa Guimarães
Presente a informação nº 4017/2015 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de inte-
resse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Municí-
pio de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho 
de Espinho e André Filipe da Costa Guimarães, com vista ao 
preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e não 
ocupado na Divisão de Gestão de Recursos Humanos, do mapa 
de pessoal do Município, pelo período de um ano, com início a 
21 de maio de 2015. 

Deliberação Nº 132/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Diana Thais 
de Oliveira Espírito Santo
Presente a informação nº 4082/2015 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de inte-
resse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o Municí-
pio de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do Concelho 
de Espinho e Diana Thais de Oliveira Espírito Santo, com vista 
ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário e 
não ocupado na Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 
Turismo, do mapa de pessoal do Município, pelo período de um 
ano, com início a 21 de maio de 2015. 

Deliberação Nº 133/2015
Prorrogação do acordo de cedência de interesse público 
celebrado com o Município de Espinho, a Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Espinho e Tiago Manuel 
do Couto Pereira
Presente a informação nº 4098/2015 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
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aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a prorrogação do acordo de cedência de 
interesse público, celebrado em 21 de maio de 2014, com o 
Município de Espinho, a Associação de Desenvolvimento do 
Concelho de Espinho e Tiago Manuel do Couto Pereira, com vis-
ta ao preenchimento de posto de trabalho previsto, necessário 
e não ocupado na Divisão de Gestão Administrativa, Financeira 
e Turismo, do mapa de pessoal do Município, pelo período de 
um ano, com início a 21 de maio de 2015. 

Deliberação Nº 134/2015
Cooperativa Nascente - Pedido de ocupação da via pública 
e isenção de taxas
Presente a informação nº 4123/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido da Cooperativa 
Nascente para ocupação do espaço público visando a realiza-
ção de uma animação musical com música gravada apresenta-
da por um DJ, no dia 22/05/2015, das 18:00 às 21:00 horas. 
Mais deliberou a Câmara, também por unanimidade, isentar a 
Nascente do pagamento das taxas devidas pela ocupação da 
via pública e pela emissão da licença especial de ruido para a 
realização do referido espetáculo. 

Deliberação Nº 135/2015
Associação Cívica de Espinho - Pedido de ocupação do es-
paço público
Presente a informação nº 4149/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar a Associação Cívica de Es-
pinho a ocupar o espaço público com palanques e/ou estrados 
no Parque João de Deus (voltados para a rua 23) em Espinho e 
junto ao café esplanada S. Tiago em Silvalde no dia 30 de maio 
de 2015, no âmbito do Festival 4500-Espinho. 

Deliberação Nº 136/2015
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação nº 3779/2015 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva nos meses de março e abril de 
2015 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas libe-
ralidades.  

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 12 de abril de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de mil 
trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): cento 
e setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois euros e 
dezasseis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um mi-
lhão cento e quarenta e três mil novecentos e trinta e nove 
euros e trinta e oito cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil 
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que, até ao dia 12 de maio do corrente ano, 
foram cabimentadas despesas no valor de trinta e três milhões 
cento e sete mil novecentos e noventa e seis euros e seten-
ta e dois cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao 
mesmo dia no valor de nove milhões oitocentos e cinquenta e 
quatro mil e cinquenta e cinco euros e um 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. 

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

O Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MAIO DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Maio de 2015 é apresentada no quadro seguinte, o qual 
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classifi-
cação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

De referir que os valores constantes da execução referem-se, meramente, aos valores recebidos – receita – e pagos – 
despesa – conforme definido na contabilidade pública.

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.661.602 8.866.235 35,95%
Receitas de Capital 13.210.972 4.126.872 31,24%
Outras Receitas 100 5.508 5508,00%

Total da Receita 37.872.675 12.998.615 34,32%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23.308.272 8.036.489 34,48%
Despesas de Capital 14.564.402 4.391.482 30,15%

Total da Despesa 37.872.675 12.427.970 32,82%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 6.218.614 5.896.382 5.668.935 5.606.093

Impostos Directos 2.694.494 2.694.494 2.626.141 2.572.417
Impostos Indirectos 607.670 604.592 606.272 605.438
Taxas, Multas e Outras Penalidades 721.744 705.042 642.608 640.920
Rendimentos de Propriedade 182.369 182.369 158.144 158.144
Venda de Bens e Serviços Correntes 1.986.640 1.684.303 1.611.833 1.605.237
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 25.698 25.582 18.429 18.429
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 5.508 5.508

Alheia 7.240.255 6.967.930 7.639.245 7.392.523
Passivos Financeiros 950.000 950.000 850.000 850.000
Fundos Municipais 2.172.495 2.172.495 2.339.365 2.339.365
Outras Transferências 4.117.760 3.845.435 4.449.880 4.203.158

Total da Receita 13.458.870 12.864.313 13.308.179 12.998.615

RECEITA Mai-14 Mai-15

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 6.050.240 6.749.029 6.174.969 7.717.729

Pessoal 3.481.425 3.522.362 3.541.467 3.600.112
Aquisição de Bens e Serviços 2.421.615 3.020.166 2.495.100 3.941.061
Outras Despesas Correntes 147.200 206.500 138.401 176.555

Serviço da Dívida 677.284 663.072 609.005 581.813
Juros e Outros Encargos 170.515 170.121 138.016 137.450
Passivos Financeiros 506.768 492.951 470.989 444.362

Investimento Global 3.796.752 4.734.278 2.151.236 3.947.119
Aquisição de Bens de Capital 3.373.952 4.237.234 1.226.437 2.913.389
Transferências de Capital 422.800 497.045 924.799 1.033.730

Restantes Despesas 385.966 393.929 159.387 181.310
Transferências Correntes 385.966 393.929 159.387 181.310

Total da Despesa 10.910.241 12.540.308 9.094.597 12.427.970

DESPESA Mai-14 Mai-15

Própria
43%

Alheia
57%

Receita Cobrada 2015

62%
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DÍVIDA Mai-14 Mai-2015
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 32.313.192,05 29.696.885,32

1. Empréstimos 15.321.090,83 13.905.014,03
2. Outros Credores 16.992.101,22 15.791.871,29

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 6.980.511,07 4.147.209,90
1. Empréstimos 950.000,00 850.000,00
2. Fornecedores e Credores 5.032.493,64 3.037.898,02

2.1. Fornecedores c/c 3.055.529,05 1.797.927,45
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 12.455,97 15.352,87
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 1.447.431,86 1.129.107,73
2.4. Estado e outros entes públicos 11.850,74 15.391,04
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 505.226,02 80.118,93

3. Operações de tesouraria 998.017,43 259.311,88
3.1. Estado e outros entes públicos 106.161,10 119.457,47
3.2. Clientes e utentes com caução 65.877,75 63.077,75
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 750.174,49 0,00
3.4. Outros Credores 75.804,09 76.776,66

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 39.293.703,12 33.844.095,22
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

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

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

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

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 1.118.802,37 €         12.978,11 €      1,16%

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

TOTAL 78.836.566,02 €       1.915.021,97 € 2,43%
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Pagamentos em Atraso Mai-14 Mai-15
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 71.596 0
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 193.527 0
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 481.053 0
Mais de 360 dias 260.874 0

Total Geral 1.007.050 0

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 5.024.664 1.804.211 35,91%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 4.974.664 1.774.211 35,66%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.974.664 1.774.211 35,66%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 50.000 30.000 60,00%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 50.000 30.000 60,00%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 13.127.497 4.457.942 33,96%
EDUCAÇÃO 4.128.342 2.147.846 52,03%

ENSINO NÃO SUPERIOR 2.827.127 1.772.184 62,68%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.301.215 375.662 28,87%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 187.046 4.095 2,19%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 187.046 4.095 2,19%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 8.441.525 2.222.843 26,33%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 2.093.961 37.723 1,80%
SANEAMENTO 2.519.132 933.841 37,07%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.661.589 671.714 40,43%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.484.945 565.406 38,08%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 681.899 14.158 2,08%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 370.584 83.158 22,44%
CULTURA 189.673 49.893 26,30%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 180.912 33.265 18,39%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 4.845.500 1.465.891 30,25%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 441.421 441.421 100,00%
INDÚSTRIA E ENERGIA 3.164.549 711.852 22,49%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 445.745 159.832 35,86%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 445.745 159.832 35,86%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 640.736 108.389 16,92%
MERCADOS E FEIRAS 21.500 0 0,00%
TURISMO 619.236 108.389 17,50%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 153.049 44.397 29,01%
4 OUTRAS FUNÇÕES 267.850 54.161 20,22%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 267.450 53.768 20,10%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 400 393 98,31%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 - Janeiro

Total Geral 23.265.511 7.782.205 33,45%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ
   31 DE MAIO DE 2015
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- Torneio de Natação do Desporto Escolar
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 – Torneio de Natação CERCI Espinho
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

SERVIÇOS DE BIBLIOTECA
Segundo as diretrizes da IFLA sobre os serviços da Biblioteca 
Pública, o principal objetivo desta instituição é fornecer recur-
sos em diversos suportes, de modo a ir ao encontro das ne-
cessidades individuais ou coletivas, no domínio da educação, 
informação e desenvolvimento pessoal, e também de recrea-
ção e lazer.

Sendo reconhecida como uma Biblioteca Associada da UNESCO 
(UNAL), dinamiza uma grande variedade de atividades cultu-
rais, sem distinção da idade ou de condições físicas, económi-
cas ou sociais.

Para além da sua equipa multidisciplinar, a participação em 
parcerias com entidades públicas e privadas e o recurso ao vo-
luntariado, permite à Biblioteca satisfazer as necessidades dos 
seus utilizadores ao aumentar o leque de recursos disponíveis.
 
Realçamos desta forma a dinamização da 3ª edição da “Forma-
ção Informal para Seniores – Informática”, que mais uma vez 
pretendeu combater a info-exclusão e o isolamento social da 
população sénior, assim como ensinar este público-alvo a utili-
zar um PC de forma autónoma, desenvolver as habilidades em 
utilizar ferramentas de informática, promover um salutar con-
vívio e partilhar conhecimentos entre o grupo. 

Este projeto teve igualmente uma vertente solidária, pois a 
inscrição nesta iniciativa foi acompanhada por um bem alimen-
tar, para ser oferecido à “Ação Social da Paróquia de Espinho”.
 
Constatando que os nossos utilizadores têm muita dificuldade 
em tirar partido das novas tecnologias da informação e comu-
nicação, a equipa da Biblioteca deu início, no mês de maio, ao 
projeto “Quintas Tecnológicas”, que consiste em promover ao 
longo do ano sessões de esclarecimento para auxiliar os utili-
zadores, de todas as idades, a usar do modo mais eficaz possí-
vel essas tecnologias.
 
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas pro-
movidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de abril e 
maio/15.

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

Na sequência das visitas quinzenais que efetua aos idosos 
dos Lares e Centros de dia, para empréstimo de documentos, 
a Biblioteca Itinerante inovou este serviço com um projeto in-
titulado, “À conversa com… os menos jovens”, que consiste na 
escolha de um tema, para se realizar pequenas leituras, segui-
das de conversas informais e debates de ideias.

ATIVIDADES PERMANENTES NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
Ponto a Ponto… Se faz um Conto!
Todas as terças feiras
Público alvo: 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico (1 turma)
Local: Biblioteca Municipal
Dinamizado pelo Serviços Educativo dos Serviços de Cultura e 
Museologia
72 participantes

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

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

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

A HORA DOS MAIORES
Atividade mensal de convívio e partilha de leituras e saberes. 
Dirigida à população sénior do Concelho, esta atividade pro-
porciona uma tarde diferente, acompanhada de boas histórias, 
conversas, jogos, música, cinema, promovendo igualmente a 
aproximação dos séniores à Biblioteca e Museu Municipal. Tem 
como objetivo envolve-los, estimulando a sua imaginação e 
ocupação de tempos livres.
Público Alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
Organização: Serviço Educativo
20 participantes

Visitas guiadas

Visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal ao Rotary 

Club. 

Curiosidades acerca do patrono José Marmelo e Silva. Perceção 

do circuito documental, da organização, dos vários espaços e 

serviços disponibilizados.

35 participantes

76%

24%

Biblioteca Municipal JMS

N. Visitantes Público Presente nas Atividades
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Bebéteca “Letras e Chupetas”

Atividades promoção da leitura para a primeira infância. 
Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos mágicos com 
o bebé e seus familiares. 
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fa-
zem destas sessões vivências importantes para o desenvolvi-
mento do bebé.

38 participantes

“Conto um Conto para ti” 
Com a presença das mais conhecidas personagens das 
histórias. 
Um sábado por mês.
São fantásticas as histórias que os personagens das histórias 
têm para contar!
Nomes como a Branca de Neve, a radical Vovó Miquinhas, o Pi-
nóquio, a Pirata Zaragata, entre vários outros, já têm passado 
pela biblioteca para contar as suas histórias!
Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos (min. 5 e máx. 20 
participantes)
5 participantes - Entrada livre

Onda Poética 
Uma quinta feira por mês
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
87 participantes

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

ATIVIDADES PONTUAIS NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

No âmbito das Comemorações do Dia Internacional do Li-
vro Infantil – Visita à Biblioteca com hora do conto
Dias 1 e 2 às 10h00
Com o intuito de comemorar esta efeméride, promovemos vi-
sitas guiadas aos espaços da Biblioteca acompanhada de uma 
Hora do Conto.
49 participantes

Lançamento do livro “Mulher tudo” de António Luiz
A apresentação esteve a cargo do Dr. José Ferreira Alves e do 
Dr. Francisco Azevedo Brandão.
Atuação da banda musical “Os NEW DOCK’S”
52 participantes

3 ª Formação informal para seniores – informática

Com o objetivo de combater a info-exclusão e o isolamento so-
cial da população sénior, a Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva, promoveu a 2ª edição da “Formação Informal para Senio-
res – Informática”.
O objetivo é ensinar este público-alvo a utilizar um PC de forma 
autónoma, desenvolver as habilidades em utilizar ferramentas 
de informática, promover um salutar convívio e partilha de co-
nhecimentos entre o grupo.
10 participantes

Apresentação do livro “Menina dos Cravos” de Olga Oli-
veira
A apresentação esteve a cargo do jornalista Mario Augusto.
60 participantes

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor
Atividade comemorativa do dia mundial do livro e dos direitos 
de autor. Pretendeu-se realizar uma tertúlia, com hora do con-
to, seguida de uma oficina criativa em torno da história. Venda 
do livro e sessão de autógrafos.
Público alvo: para uma turma do 1º ciclo do Ensino Básico.
25 participantes

Quintas Tecnológicas
Este projeto enquadra-se nas missões-chave estabelecidas 
pelo Manifesto da UNESCO para as bibliotecas públicas, essen-
cialmente nos princípios aí estabelecidos. 
Tendo como objetivos potenciar a igualdade de acesso a todos 
os habitantes do concelho aos serviços virtuais disponibiliza-
dos à população; contribuir para a aprendizagem ao longo da 
vida dos habitantes do concelho; melhorar a qualidade de vida 
dos intervenientes e desenvolver as capacidades em utilizar 
ferramentas de informática, este projeto, que ocorre quinze-
nalmente, destina-se a adultos com mais de 25 anos, com ins-
crição prévia.  
Temas:
Dia 7 de maio – Segurança na Net
Dia 21 de maio – Marcação e Reservas de Viagens
24 participantes

Relembrando José Marmelo e Silva: 104º aniversário de 
nascimento
Programa
- Momento musical pelo Quarteto Habanera da Academia de 
Música de Espinho 
- Leitura de um excerto da obra “Anquilose” de José Marmelo 
e Silva por Carlos Luís Gaio, elemento do TPE - Teatro Popular 
de Espinho.
- Momento de bailado pela escola Isabel Lourenço.
- Projeção da entrevista de José Marmelo e Silva concedida ao 
Professor Álvaro Manuel Machado da FLUL (1978) na RTP.
Moderador: Professor Teixeira Lopes – Presidente da Associa-
ção dos Amigos da BMJMS.
35 participantes
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Apresentação do livro “Oito e Demy” de Danyel Guerra
Apresentado em Espinho, o evento integrou a projeção de uma 
curta-metragem surpresa.
 22 participantes

Apresentação do livro “40 anos de migrações em liberda-
de” da Associação de Estudo Cooperação e Solidariedade 
– Mulher Migrante
A Associação de Estudo Cooperação e Solidariedade - Mulher 
Migrante promoveu a apresentação da sua mais recente  publi-
cação – “40 anos de migrações em liberdade” pela Drª Manuela 
Aguiar, Graça Guedes e Arcelina Santiago. 
50 participantes

Desígnios/ Apresentação do livro “A Espada de Santa Ma-
ria” de César Alexandre Afonso
Evento de literatura e moda com a estilista Paula Rola e André 
Quelhas Lima
26 participantes

Exposição da Nascente
De 22 a 30 de maio
150 visitantes

Dia da Diversidade Cultural
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva associou-se ao Dia 
Mundial da Diversidade Cultural para o diálogo e o desenvolvi-
mento, promovido pela UNESCO e celebrado a 21 de maio, com 
várias surpresas.
A biblioteca ganhou vida. Diferentes performances artísticas 
associadas a diversas formas de arte surpreenderam os leito-
res ao longo do dia, trazendo o espírito da diversidade cultu-
ral até todos. Com esta iniciativa, pretendeu-se alertar para a 
importância de reconhecer a cultura na sua diversidade como 
fator impulsionador do desenvolvimento sustentável, no res-
peito entre seres humanos, bem como entre os homens e o 
planeta.
30 participantes

Inspire o coração
Yoga ao Ar livre – jardim da biblioteca 
Com Susana Neves – Professora de Yoga e Terapeuta Holística.
15 participantes
Concerto Meditativo – Sala polivalente
Com Bruno Teixeira – Professor de Yoga e Musicoterapeuta
Acesso livre
20 participantes

Serviço de Património e Museologia

O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimen-
to cultural e preservação da memória coletiva da comunida-

de local através de duas exposições permanentes dedicadas 
a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte 
Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de expo-
sições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao 
grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas 
áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito 
da história e do património local o Museu Municipal já produziu 
dezasseis exposições, que foram fruto de um minucioso traba-
lho de investigação histórica.

Exposições
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Abril e Maio a exposição referente à “3.ª Bienal Internacional 
Mulheres d’ Artes”, que ocupa a totalidade das Galerias Ama-
deo de Souza-Cardoso, e no projecto “Vem expor nos átrios do 
FACE”, as exposições de fotografia “Aves de Entre o Douro e 
Vouga, de Geraldo Santos e Bruno Novo e “A Arte da Marcheta-
ria” de Teófilo Santos. O ano de 2015 foi um ano de mudança 
no percurso da Bienal Internacional Mulheres d’ Artes, que con-
tou com a presença de um júri de selecção e premiação quali-
ficado, que efectuou a selecção de obras pertencentes a 116 
candidatas oriundas de várias partes do mundo, escolhendo 50 
obras para a exposição. O grande prémio da Bienal de 2015 foi 
atribuído à pintora Susana Chasse.
Visitantes: 1152

Dia Internacional dos Museus
O Museu Municipal de Espinho comemorou em 18 de Maio o 
Dia e a Noite Internacional dos Museus com um programa bem 
recheado de surpresas, para gáudio dos nossos amigos e visi-
tantes que participaram em grande número. O projecto “Con-
servas ao Quadrado” foi da autoria da equipa do Serviço Educa-
tivo dos Serviços de Cultura e Museologia da Câmara Municipal 
de Espinho, que contou com um Workshop de gastronomia, um 
momento único de partilha de saberes e sabores evocando a 
carismática e antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes. O 
programa foi complementado por visitas guiadas e recriações 
históricas do bater da lata e do atar da rede. O projecto contou 
com a participação de várias empresas e associações do con-
celho de Espinho.
Participantes: 250

Seminários, Convénios, Encontros, Jornadas, Reuniões, 
Workshops e Espectáculos no FACE
Durante os meses de Fevereiro e Março, realizaram-se bailes 
de carnaval, reuniões de associações concelhias, ações de for-
mação e workshops.
Participantes: 1155
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AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Habitação Social
Com a entrada em vigor no dia 1 de abril do “Regulamento de 
Habitação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 
147/2015, publicado em Diário da República, II Série, n.º 59, 
de 25/03/2015), foi realizada uma reunião de trabalho sobre o 
mesmo com os Serviços de Apoio Jurídico.
 
Hortas Comunitárias da Quinta de Paramos 
As Hortas Comunitários da Quinta de Paramos foram inaugu-
radas no passado dia 26 de maio, tendo no decorrer do perío-
do em análise sido realizadas um conjunto de atividades com 
vista a preparar esta iniciativa, nomeadamente: articulação 
com o Centro Comunitário do Centro Social de Paramos para a 
construção de um espantalho gigante (atividade realizado no 
âmbito do trabalho que é desenvolvido por esta entidade com 
alguns dos residentes no Complexo Habitacional da Quinta); 
realização de reuniões com a LIPOR; receção, apreciação e se-
leção das candidaturas; reuniões com os candidatos seleciona-
dos; sorteio dos talhões; pintura das placas de identificação 
dos talhões (com a colaboração de um conjunto de moradores); 
elaboração e assinatura dos acordos de utilização dos talhões.

Comissão de Moradores da Quinta de Paramos
Foi constituída uma Comissão de Moradores da Quinta de Para-
mos, a qual passou a colaborar de forma muito próxima com os 
serviços, nomeadamente no que respeita às Hortas Comunitá-
rias da Quinta de Paramos.

Projeto Cuidar de Quem Cuida
Teve início no dia 30 de abril a primeira sessão do Programa 
Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com De-
mência. O programa é constituído por 10 sessões, com perio-
dicidade semanal, estando a ser dinamizado por um conjunto 
de técnicos de instituições concelhias, nas instalações da Cer-
ciespinho.
 
Envelhecimento e Isolamento
Realizou-se no passado dia 12 de abril, na Nave Polivalente, 
mais uma Festa da Primavera, direcionada para a população 
sénior do concelho.
No âmbito do plano de atividades direcionadas para a popula-
ção sénior, decorreu, entre os dias 15 e 19 de maio uma via-
gem ao Funchal, que contou com 41 participantes.

Realizou-se, no passado dia 30 de maio, uma Aula de Yoga nos 
jardins da Biblioteca Municipal de Espinho, seguida de um Con-
certo Medidativo, na Sala Polivalente da Biblioteca, que contou 
com a presença de cerca de 44 pessoas.
Esta iniciativa resultou da parceria entre os SASIS e as profes-
soras voluntárias que lecionam as aulas de Meditação para a 
população sénior, e contou ainda com a colaboração da Biblio-
teca Municipal que cedeu o espaço e apoiou na divulgação do 
evento.

Banco Local de Voluntariado
O Banco Local de Voluntariado esteve representado na IX Feira 
das Profissões organizada pelo Centro Social de Paramos, que 
decorreu nos dias 27 e 28 de maio nas instalações do Centro 
Multimeios de Espinho. Estiveram envolvidos sete voluntários 
no stand do BLV nos dois dias da Feira.

Projeto Transporte de Munícipes para o CHVNG/E
O projeto registou 476 utilizações no período em análise.

Formação Contínua
Os serviços estiveram presentes na ação de formação sobre 
“Sistemas de Gestão, ISSO 9001:2008, Gestão de Processos”, 
que decorreu no FACE nos dias 9 e 10 de abril.

Os serviços asseguram também a presença na sessão de in-
formação e esclarecimento sobre as “Mudanças do Mercado 
Energético e os Descontos Sociais”, que se realizou na Câmara 
Municipal de Espinho no passado dia 20 de Maio.

Sistema de Gestão da Qualidade
Os serviços iniciaram o processo para implementação do Siste-
ma de Gestão da Qualidade.

Programa Rede Social
Realizou-se nos dias 10, 17 e 23 de abril, um ciclo de Workshops 
sobre o Portugal 2020 em parceria com o Dr. Sérgio Barroso do 
CEDRU, direcionado para as entidades que integram o CLAS, 
com os seguintes temas:

1º workshop:
- Fundos comunitários em Portugal 2014-2020: Ideias funda-
mentais;
- As oportunidades de ação para as entidades do sector público 
e terceiro sector;
- As prioridades de intervenção.
2º workshop:
- Prioridades de intervenção, objetivos específicos e medidas 
contempladas pelos seguintes Programas Operacionais:
 - Programa Operacional da Inclusão Social e do Emprego;
 - Programa Operacional do Capital Humano;
 - Programa Operacional do Norte.
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3º workshop:
- Operacionalização de projetos;
- Esclarecimento de dúvidas.

No dia 27 de abril foi assegurada a presença na reunião da 
Plataforma Supraconcelhia do Grande Porto.

Foi elaborado o Relatório de Atividades 2014 e o Plano de 
Acão 2015, da Rede Social de Espinho.

Deu-se continuidade à dinamização das reuniões do Núcleo 
Executivo da Rede Social de Espinho.

Foi realizada uma reunião interinstitucional temática sobre a 
Violência Doméstica, onde estiveram presentes os elementos 
do Núcleo Executivo da Rede Social e as entidades que consti-
tuem o Grupo Temático da Violência Doméstica. 

Foram realizadas 2 reuniões interinstitucionais temáticas, 
onde estiveram presentes os elementos do Núcleo Executivo, 
a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, o 
Centro Social de Paramos e a Cerciespinho para conceção con-
junta de um modelo de organização local de intervenção no 
âmbito da Rede Local de Intervenção Social (RLIS).

Foram realizadas duas reuniões do Conselho Local de Ação So-
cial da Rede Social de Espinho (dias 25 e 29 de maio).

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competencias, 
foram realizados 32 jogos oficiais na modalidade de voleibol, 
7 jogos de futsal, 9 jogos de andebol e 2 de ténis de mesa. 
Realizaram-se ainda os seguintes eventos:
 
Baile Primavera - Ação social
Realizou-se no passado dia 12 de abril o Baile de Primavera 
para os idosos do concelho de Espinho.
A Primavera chegou e com ela os dias de sol e as paisagens 
floridas.
Foi uma tarde de comemoração da chegada desta estação, com 
momentos agradáveis muito agradáveis e repletos de movi-
mento, convívio, muita dança e animação.

Campeonato Nacional APAM
No passado dia 19 de abril decorreu Nave Polivalente de Espi-
nho o “Campeonato Nacional de Viet-Vo-Dao 2008”. Uma orga-
nização da Associação Portuguesa de Artes Marciais – APAM 

com o apoio da Câmara Municipal de Espinho.
O Viet-Vo-Dao é uma arte marcial de origem vietnamita, cujo 
nascimento remonta a 3000 a.C., é uma arte marcial muito 
abrangente que engloba técnicas de Quyên Dao: (mãos nuas 
– mãos e pés); Vat (luta); Tu Ve (defesa pessoal); Giao Long 
Cuoc (tesouras de pernas) – Co Vo Dao (armas tradicionais vie-
tnamitas): Tiêt Con (pau-curto); Bong Phap (pau-longo); Kiem 
Phap (espada); Thuong Phap (lança); Long Gian (matracas); Dao 
(sabre); Dai Dao (alabarda); entre muitas outras. 

Encontro de Benjamins e Infantis de Ginástica Rítmica
Realizou-se na Nave Polivalente de Espinho no passado dia 2 
de Maio “O Encontro de Benjamins e Infantis de Ginástica Rít-
mica”. Este evento foi organizado pela Associação de Ginástica 
do Norte (AGN) em parceria com a Associação Académica de 
Espinho (A.A.E), tendo contado com o apoio da Câmara Munici-
pal de Espinho.

Seminário Internacional Krav Maga
No passado dia 2 de maio, realizou-se na Nave Polivalente o 
seminário Internacional de Krav Maga com presença do israeli-
ta Alexander Zheleznyak.

Torneio de Malmequeres – Ginástica Rítmica
No dia 9 de Maio de 2015, na Nave Polivalente de Espinho de-
correu o Torneio dos Malmequeres em Ginástica Rítmica. Uma 
organização da AGN - Associação Académica de Espinho para 
os escalões de Benjamins, Infantis e Iniciadas, contou com a 
presença de cinquenta ginastas pertencentes aos clubes asso-
ciados - AAE, AGCE, CGS, EGA, GCM e GCST.

Estágio Internacional de Homenagem ao Mestre Tran Huu 
Há – APAM
No passado sábado realizou-se na Nave Polivalente o Estágio 
Internacional de Homenagem ao Mestre Tran Huu Ha. Esta foi 
uma das muitas atividades inseridas no programa “Abre as por-
tas à atividade física” promovido pelo Município de Espinho.

Aula Zumba Grupo de caminheiros do Agrupamento 1114 
de S. Martinho de Anta do Corpo Nacional de Escutas
Realizou-se na Nave Polivalente uma aula de zumba promo-
vida pelo Grupo de caminheiros do Agrupamento 1114 de S. 
Martinho de Anta do Corpo Nacional de Escutas com o objetivo 
da promoção da atividade física e angariação de fundos para o 
fomento de atividades desta instituição.

ATIVIDADE OUTDOOR

Corrida & Caminhada Mil Sorrisos 
12 de abril - Ruas da Cidade
Uma manhã absolutamente fantástica, será o melhor resumo 
para descrever esta 6ª edição da Corrida & Caminhada - Liberty 
Seguros - dos Mil Sorrisos. Sol, mar, e mais de 2.000 participan-
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tes preencheram um cenário em que a solidariedade e a prática 
desportiva se uniram num esforço conjunto, direcionado para o 
apoio à Associação Sorriso da Rita, instituição apoiada por este 
evento e que se dedica a apoiar jovens com paralisa cerebral.
No final da competição, podemos afirmar que a grande vence-
dora foi a Associação Sorriso da Rita, que recebeu um cheque 
no valor de 4.652€.
Esta 6ª edição da Corrida & Caminhada - Liberty Seguros - dos 
Mil Sorrisos, foi um enorme sucesso, combinando uma extraor-
dinária manhã de prática desportiva e um reconfortante mo-
mento de solidariedade.

Wings for life worl run
3 de maio - Ruas da Cidade
Pelo segundo ano consecutivo o Mundo correu por aqueles 
que não podem na Wings for Life World Run, a única corrida 
Global e simultânea da história. A ação contou com mais de 
100 mil participantes espalhados por 35 localizações dos seis 
continentes. Em Portugal a partida foi dada do Porto, onde nem 
a chuva travou o entusiasmo de um pelotão com 18 nacionali-
dades. Doroteia Peixoto e Daniel Pinheiro foram os Campeões 
Nacionais, enquanto que o Campeão Global de 2014 revalidou 
o título depois de correr 79,9 quilómetros antes de ser apanha-
do pelo Carro Meta.

Dia Radical 
9 de maio – Alameda 8
Decorreu no passado dia 9, mais uma atividade no âmbito do 
programa maio mês do coração sob o lema “abre as portas a 
atividade fisica”. Muitos foram aqueles que aproveitaram o dia 
ao ritmo das várias atividades como rapel, slide, escalada, esca-
lada em bloco (Núcleo de Montanha de Espinho), tiro com arco, 
prancha surf mecânica, insufláveis e Skate (skate Clube de 
Espinho). O evento contou também com a animação live rádio 
pela ESML, tatuagens –Hello Sailor, grafitis por Nek Q Two, bem 
como, exibição de filmes alusivos aos desportos radicais, bap-
tismos de Surf / Bodyboard / Paddleboard / Longboard  pelas 
escolas Surf Atitude e Academia do Mar e saltos pára-quedas a 
4000m de altitude pela Skydyve com 19% desconto. 

Exposição ‘Espinho tem desporto’  
15 de maio – Centro Multimeios de Espinho

No seguimento da dinâmica prevista para Maio – Mês do Cora-
ção, que visa a promoção da atividade e exercício físico aliada à 
adoção de estilos de vida saudáveis sob o lema: “Abre as portas 
à atividade física”, a Câmara Municipal de Espinho organizou 
a exposição “Espinho tem desporto”, que teve como principal 
objetivo realizar uma viagem pelo universo das coletividades 
desportivas do concelho. Esta exposição, com entrada livre, es-
teve patente até ao dia 24 de maio. 

“Há conversa com…”

15 de maio – Centro Multimeios de Espinho
Também no dia 15 de maio, decorreu o “Há conversa com…”, 
evento que se traduziu num debate entre os convidados sobre 
o tema Atividade física e exercício | Alimentação | Atletas e 
desportistas em geral. Os convidados percorreram vários as-
suntos relacionados com o tema, permitindo a todos absorver 
conhecimentos importantes e actuais. De referir ainda que 
foram permitidas questões por parte do público, o que criou 
uma dinâmica muito interessante no debate, estas respondi-
das pelos convidados Prof. Dr. Rui Garganta (Professor Educa-
ção Física na FADEUP), Dr. Jaime Milheiro (Especialista Medi-
cina Desportiva), Dr. António Mendes (Nutricionista do equipa 
profissional de Futebol do Paços de Ferreira) e Dr. Rui Rocha 
(Médico ortopedista e ex-atleta internacional de andebol), 
contribuíram para o esclarecimento geral. De salientar ainda a 
excelente moderação proporcionada pela Drª Inês Gonçalves, 
jornalista dos quadros da RTP e apresentadora de vários pro-
gramas desportivos da referida estação televisiva, contribuin-
do assim para o sucesso do evento. 

Mega Aula “Espinho Em Forma”
16 de maio – Praia da Baia
No sábado de manhã por volta das 10h00 deu-se início à 
concentração junto do largo da câmara, para a mega aula do 
Projeto “Espinho em forma”. Este projeto da Câmara Municipal 
de Espinho, tem como objetivo a promoção da atividade física 
nos seniores do concelho, proporcionando ao longo de todo o 
ano aulas de ginástica, hidroginástica, natação e marcha dire-
cionada à população sénior. A iniciativa iniciou com uma breve 
caminhada desde os paços do concelho até as escadas da praia 
baía, onde decorreu a aula com a presença de mais de uma cen-
tena de participantes, contribuindo para boa disposição geral.

Peddy Papper Cidade de Espinho 
16 de maio – Ruas Cidade
No sábado à tarde decorreu o “I Peddy Paper da CME”, com a 
presença de colaboradores do Município, que em equipas de 
quatro elementos, percorreram as ruas da cidade, realizando 
jogos e questões, que exigiam trabalho em equipa. Visitaram-
-se as ruas e locais mais emblemáticos, sempre com um desafio 
para resolver, obrigando a definição de estratégia e desempe-
nho de acordo com o planeado. Esta atividade contou com a 
importante colaboração do Clube Social Cultural e Desportivo 
dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Espinho. Regista-se 
a boa disposição e empenho de todos, ficando no ar a realiza-
ção de uma próxima edição.

I Passeio de Bicicleta em Família
31 de maio – Ruas Cidade
A Câmara MUnicipal de Espinho, organizou durante o mês de 
Maio, um conjunto de iniciativas, inserido no evento “Abra as 
Portas à Actividade Física”.
Para finalizar esta iniciativa, este domingo (31 de Maio) de 
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manhã, realizou-se o “I Passeio de Bicicleta em Família”, que 
pretendeu ser uma festa das famílias, num salutar momento 
de convívio e prática desportiva onde avós, filhos e netos pas-
saram uma manhã diferente e memorável.
Pelas 10 horas os “bikers” começaram a chegar à Alameda 8, 
onde posteriormente foi realizado pela PSP um pequeno brie-
fing acerca dos principais cuidados a ter pelo condutor de ve-
locípedes. O arranque do passeio deu-se pelas 10h45, sempre 
escoltado pela PSP de Espinho.
O percurso foi desde a rua 8 em direcção à esplanada Maia/
Brenha, voltando no sentido norte-sul pela beira-mar até ao 
FACE, passando pela Av. 8 até à rua 23 onde subiram até à rua 
20 seguindo no sentido norte até à rua 19, onde desceram até 
ao pontoe partida.
Foram cerca de 120 pessoas, que desta forma, fecharam com 
chave de ouro, o “Maio Mês do Coração – Abre as Portas à ativi-
dade física” em Espinho.

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DIA ABERTO NO CENTRO ESCOLAR DE PARAMOS
Com a abertura das matrículas para o ano escolar 2015/2016, 
do 1.º ciclo e do pré-escolar, o Centro Escolar de Paramos este-
ve aberto à comunidade no dia 25 de abril, entre as 15:00h e 
as 17:00h.
Esta ação teve como principal objetivo, mostrar as instalações 
e informar os encarregados de educação da documentação 
necessária para as matrículas no 1.º ciclo e inscrições no pré-
-escolar. 
Estiveram presentes os docentes, não docentes e coordenador 
do centro, que trocaram impressões com os encarregados de 
educação para o novo ano letivo.

REDE DE OFERTA FORMATIVA 2015/2016
Participação em trabalhos com a DGEstE, Agrupamentos de Es-
colas Públicas e Escolas Privadas no âmbito da rede de oferta 
formativa 2015/2016.
REDE DE OFERTA FORMATIVA 2015/2016
Participação em trabalhos com Vice-Presidente – Dr. Vicente 
Pinto, Agrupamentos de Escolas Públicas e Escolas Privadas no 
âmbito da rede de oferta formativa 2015/2016.

ROTEIRO PELA FREGUESIA DE PARAMOS
Visita e almoço na Escola Básica de Paramos, no âmbito do 
roteiro pela freguesia de Paramos com o Sr. Presidente – Dr. 

Pinto Moreira. O almoço contou com a presença de membros 
do executivo, da DEJ, elementos da direção e conselho geral 
do agrupamento de escolas, coordenadora da escola, pessoal 
docente e não docente da escola, imprensa, outros elementos 
do município. 

SESSÃO CULTURAL DA FCAPE 
Presença da Chefe de Divisão da DEJ na sessão cultural da FCA-
PE, a convite desta entidade.

ROTEIRO PELA FREGUESIA DE SILVALDE
Visita às escolas de Silvalde (Calvário, Marinha e Quinta da 
Seara), no âmbito do roteiro pela freguesia de Silvalde com o 
Sr. Presidente – Dr. Pinto Moreira. Contou com a presença de 
membros do executivo, da DEJ, elementos da direção e conse-
lho geral do agrupamento de escolas, coordenador das escolas, 
pessoal docente e não docente da escola, imprensa, outros ele-
mentos do município. 

SIMULACRO DE INCÊNDIO 
A convite da Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB1/JI Espinho3, para um simulacro de incêndio, estiveram 
presentes o Sr. Presidente e a Chefe de Divisão da DEJ no simu-
lacro de incêndio.

SEMANA ESPANHOL | MAIO
De 22 a 30 de maio decorreu em Espinho a Semana Cultural Es-
panhola, promovida pelos Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira e Dr. Manuel Gomes de Almeida e que contou com 
várias atividades que tiveram lugar nas escolas e em diversos 
locais da cidade.
O município colaborou com a iniciativa, nomeadamente na im-
pressão de cartazes do evento, na impressão do programa do 
espetáculo no Centro Multimeios e no apoio logístico a uma 
aula de Zumba na praça da Câmara Municipal de Espinho.

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA | MAIO
O Municipio de Espinho levou a cabo as comemorações do Dia 
Mundial da Criança para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo no 
dia 29 de maio.
Muita música, coreografias e brincadeiras nos insufláveis, sob 
o controlo de técnicos especializados e dos respetivos profes-
sores acompanhantes, entre outras atividades fizeram as de-
lícias 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 do Presidente 
da Câmara, Pinto Moreira, do Vice-presidente e vereador com o 
pelouro da Educação, Vicente Pinto e com os técnicos da Edu-
cação e Juventude.
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DIA ABERTO NO CENTRO ESCOLAR DE SILVALDE | MAIO
No dia 30 de maio decorreu uma visita ao Centro Escolar de 
Silvalde, que se encontra na derradeira fase de construção.
A atividade teve como principal objetivo mostrar à comunidade 
silvaldense, e não só, todas as valências do novo edifício que 
estará em funcionamento já em setembro, no início do ano le-
tivo de 2015/2016.
Esta iniciativa, que decorreu entre as 10:00h e as 13:00h, teve 
uma adesão significativa por parte de pais, alunos, docentes e 
não docentes, deixando os presentes com uma impressão bas-
tante positiva relativamente à nova estrutura educativa. Esti-
veram presentes no Dia Aberto a Chefe de Divisão da Educação 
e da Juventude da Câmara Municipal de Espinho, Susana Tei-
xeira, o Diretor do Agrupamento, José Ilídio Sá, a Adjunta, Ema 
Cadete, bem como o Coordenador da Escola Nuno Marques.

Ano Letivo 2014/2015
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2014/2015 
diariamente

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

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

OBRAS PARTICULARES 
E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, 

destacam-se as seguintes atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 92

Licenciamento Zero

  Estabelecimento: 23

  Rest. E Beb. Não Sedentário: 2

  Ocupação da via pública: 62

  Alojamento Local: 5

N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 159

Licenciamento Zero

 Licenciamento Publicidade: 15

 Elevadores: 62

 Expediente diverso (Exposições e reclamações): 82

PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 48

 N.o de requerimentos em processos licenciamento:  190

PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 59

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

Email):  359

 N.o em processo licenciamento: 247

 N.o em procedimento genérico: 112

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 12

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 49

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 70

Colaboração na organização do Campeonato do Mundo de Fu-

tebol de Praia
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença na 2ª Sessão Pública do “Vazio Visível”, no Mercado 

Municipal de Espinho.

- Presença na “IX Caminhada da Família”, organizada no Cen-
tro Social de Paramos, em Paramos.

- Presença na “Bênção das Instalações da Creche da ASDVA”, 
nas instalações da creche. 
- Presença no “Dia Nacional das Universidades Seniores, no 
Casino.

- Presença no Super Especial “Rally de Portugal”, em Lousada.

- Presença no “Roteiro das Freguesias” por Silvalde.

- Presença nas “Comemorações do 126º Independência de Es-
pinho” - Hastear Bandeira, na Junta de Freguesia de Espinho.

- Presença nas “Comemorações do 126º Independência de Es-
pinho” - Romagem ao Cemitério.

- Presença nas Comemorações do 35º Aniversário da Associa-
ção Desportiva Vila de Anta, no Restaurante Espetos.

- Presença no “Concerto da Banda Música de São Tiago Silval-
de, no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença na Conferência/Debate “Portugal Faz Bem”, em 
Lisboa.

- Presença na “Inauguração das Hortas Comunitárias”, na 
Quinta Paramos.

- Presenças nas “Comemorações do Dia Mundial da Criança”, 
no Parque João de Deus.

- Presença no “Jantar Peregrinos de Nossa Sra. da Ajuda, em 
Santa Maria de Lamas.

- Presença no “Festival 4500 Espinho”, no Parque João de 
Deus.

PRESENÇAS

- Presença na “Semana Santa - Última Ceia”, realizado no Jar-
dim do Centro Multimeios de Espinho.

- Presença na “Semana Santa - Via Sacra”, no Largo da Câmara.
Presença na Inauguração do Pavilhão Ambulatório – CHVNG, 
no Centro Hospitalar de Gaia.

- Presença no Roteiro de Freguesias, em Paramos.

- Presença na assinatura do protocolo com os Escuteiros de 
Anta, nas antigas Instalações da Pré de Anta 2.

- Presença na “Visita do Ministro do Ambiente, Ordenamento 
e Território” em Santa Maria da Feira.

- Presença na Sessão Pública de Esclarecimento da Autori-
dade para a Segurança Alimentar e Económica, com o tema 
“Ações Inspectivas da ASAE”, realizada no FACE.

- Presença na sessão de abertura do “II Congresso de Andebol 
de Espinho, no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença no Concerto do 176º Aniversário da Banda Cidade 
de Espinho, no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença na “Final da Taça de Portugal Futsal Feminino”, no 
Pavilhão Municipal de Sines.

- Presença no “Concerto Comemorativo do 39º Aniversário do 
Regimento de Engenharia”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Presença na Cerimónia Militar no âmbito da Comemoração do 
39º Aniversário do Regimento de Engenharia, realizada nas 
instalações do Regimento de Engenharia de Espinho. 

- Presença na atividade “Happy Day”, na Escola Secundária Go-
mes de Almeida. 

- Presença nas atividades “Maio Mês do Coração - Dia Radical”, 
na Alameda 8.

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Presença na “Sessão Solene do 22º Aniversário de Elevação 

de Anta a Vila”, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Anta.

- Presença no “Hastear de Bandeira do 22º Aniversário de Ele-
vação de Anta a Vila”, na  Junta de Freguesia de Anta.

- Presença na “Missa do 22º Aniversário de Elevação de Anta 
a Vila”, na Igreja Matriz.

- Presença na Taça de Portugal de futebol em Lisboa.

REPRESENTAÇÕES

- Representação no 97º Aniversário do Dia dos Combatentes, 
na Igreja Matriz de Espinho.

- Representação no Lançamento do Livro “Mulher Tudo”, na 
Biblioteca José Marmelo e Silva.

- Representação na “Comemoração do 16º Aniversário da As-
sociação Desportiva de Convívio da Corga de Silvalde, no Res-
taurante Espetos, em Mozelos.

- Representação nos “90 Anos a Semear Alegria - Agrupamen-
to 274 Espinho” no Casino Espinho.

- Representação na “Corrida 1000 Sorrisos”, na Av. Maia /Bre-
nha.

- Representação no “Baile dos Idosos”, realizado na Nave Po-
livalente de Espinho.

- Representação no “IX Concurso Nacional de Leitura”, em 
Albergaria-a-Velha.

- Representação na “VII Sessão Cultural – FCAPE”, no Auditório 
de Espinho.

- Representação no lançamento do livro “Menina dos Cravos” - 
Olga Barbosa, realizado na Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva.
- Representação na “Flic - Festa Lotação Ilimitada Coliseu”, no 
Coliseu do Porto.

- Representação no XIII Torneio de Natação “Cidade de Espi-
nho”, realizado na Piscina Municipal de Espinho.

- Representação na Comemoração do 59º Aniversário da As-
sociação Desportiva do Cruzeiro de Silvalde, no Restaurante 
Flor da Corga.

- Representação na “Wings for Life World Run – Portugal”, em 
Espinho.

- Representação na homenagem a José Marmelo e Silva, “Re-
lembrando José Marmelo Silva”, no âmbito do aniversário do 
seu nascimento, realizado na Biblioteca Municipal José Mar-
melo e Silva.

- Representação na apresentação do livro “Oito e Demy” de 
Danyel Guerra, na Biblioteca Municipal de Espinho.

- Representação na inauguração da exposição “Vem expor nos 
átrios...”no FACE.

- Representação na estreia da peça “Pois é!”, no Auditório da 
Nascente.

- Representação no 14º Aniversário da Associação Social de 
desenvolvimento da Vila de Anta, na Igreja de Anta.

- Representação na apresentação do livro “40 anos de migra-

ções em Liberdade”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva.

- Representação no “Dia Nacional das Universidades Seniores, 
no FACE.

- Representação no “Concerto Solidário da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro” realizado no Casino Espinho.

- Representação nas Comemorações do Aniversário da Fre-
guesia de Espinho, na Junta de Freguesia de Espinho.

- Representação no “Espetáculo Solidário da SIGA”, na Sala Ci-
nema do Casino Espinho.

- Representação na Eucaristia, no âmbito das Comorações do 
126º Independência de Espinho, na Igreja Matriz de Espinho.

- Representação na sessão de abertura da “IX Feira das Profis-
sões”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na “Apresentação da Seleção de Provas do 
Curso Profissional de Audiovisuais.

- Representação no “Colóquio Cyberbullying” – FCAPE, na Es-
cola Manuel Laranjeira.

- Representação no Sarau Cultural de Espanhol.

- Representação na “Abertura do Festival 4500 Espinho”, no 
Casino de Espinho.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Acção Ordinária
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
Teve lugar a audiência de julgamento, e apresentação de 
alegações escritas, sobre a matéria de facto e de direito. O 
processo mantém-se a aguardar a emissão de sentença.

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

Procº nº 1370/08.8BEVIS
Acção Administrativa Especial
(para anulação do indeferimento de licenciamento de apoio 
de praia, na praia da Baia, com pedido de condenação em 
acto devido e pedido indemnizatório)
Autores: Pedro Correia & Quarenta, Lda. e Pedro Nuno Zenha 
de Castro Correia
Réus: Município de Espinho, Rolando Nunes de Sousa, Isabel 
Maria Meneses Fonseca Zenha e Agostinho António da Costa 
de Sousa
Após as várias sessões de audiências de julgamento, inquiri-
das as testemunhas a audiência ficou suspensa sine die.   Foi  
proferida  decisão que indeferiu o requerimento de inspeção 
judicial. Será  marcado prazo  para a apresentação de alega-
ções  escritas.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Procº nº 82/09.0BEAVR
Acção Administrativa Especial para anulação de acto adminis-
trativo
Autor: Papel Principal Imobiliária, S.A..
Réu: Município de Espinho

Processo findo.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis;
Réu: Município de Espinho;
Foram oferecidas alegações por escrito (art.º 91º/4 CPTA).

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
O Município de Espinho indicou meios de prova. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

Processo n.º 1127/10.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Monteadriano – Engenharia e Construção, S.A. e 
outros;
Réu: Município de Espinho;
Foram apresentadas as alegações de recurso. Aguarda ulte-
rior tramitação processual.

Processo n.º 1228/10.0BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARHNorte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Remetidos aos autos os suportes informáticos dos articula-
dos, aguarda ulterior tramitação.

Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
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Autor: Joaquim José Couto Almeida;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da subida do recurso interposto. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

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 prolação da sentença.

Processo n.º 629/13.7BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Cláudia Alexandra dos Anjos Quintas;
Autor: Pedro Miguel Maia Assunção;
Autor: David do Nascimento Casas;
Réu: Município de Espinho;
Foi proferida sentença no dia 27 de Fevereiro de 2015, con-
denando o Município ao pagamento da compensação devida 
pela caducidade dos contratos de trabalho dos autores.

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município de Espinho comunicou aos autos que as partes 
não lograram transigir. Aguarda a marcação da data para 
audiência de discussão e julgamento.

Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município, após citação, apresentou a sua contestação. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
O Município, após citação, apresentou a sua contestação. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
Após apresentação de réplica pela autora, o Município exer-
ceu o seu direito de contraditório. Aguarda ulterior tramita-
ção processual.

Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município, citado para o efeito, apresentou a sua contesta-
ção. Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo nº 64/15.2BEAVR;
Intimação para prestação de informações e passagem de 
certidões;

Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Processo a aguardar a remessa a conta.

Processo nº 1224/14.9BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
O Município ofereceu a sua contestação. Aguarda ulterior 
tramitação processual.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO

Processo n.º 210/09.5TAESP;
Processo-Crime (Tribunal Singular);
Arguida: Cláudia Sofia Gomes Mota;
A arguida foi condenada a uma pena de prisão que foi suspen-
sa com a condição de que pague os montantes do pedido de 
indemnização civil, no mesmo período da suspensão.

Processo de inquérito n.º 251/14.0TAESP;
Serviços do Ministério Público de Espinho;
Arguido: Manuel Gonçalves Mourito;
Atenta à transacção efectuada pelos sujeitos processuais e o 
cumprimento por parte do arguido, o MP, por despacho, decla-
rou extinto o procedimento criminal.

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;
O Tribunal, por despacho do juiz titular do processo, decidiu 
anular a audiência prévia e convidar a autora a apresentar 
nova petição inicial na qual aduza factos e nova prova dos fac-
tos alegados, anulando, assim, toda a tramitação subsequente 
ao requerimento de injunção que deu início ao processo.

Processo n.º 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
Remessa dos autos ao Tribunal Central Administrativo Norte. 
Aguarda ulterior tramitação processual.

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município foi notificado da data para realização da audiência 
prévia.

PROCEDIMENTOS VÁRIOS

Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Marca Nacional nº 536908
O Município apresentou reclamação contra o pedido de registo 
de marca com sinal misto “Espinho Surf Destination World 
Class Wave in a Friendly City”, efetuado por “GP Design, Uni-
pessoal, Lda”.
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