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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Dezembro de 2015

Caras e caros vogais,

Em plena quadra de Natal começo por desejar a todos vós, às 

vossas famílias e a toda a população do concelho sinceros vo-

tos de Boas-Festas e de um Ano Novo de 2016 próspero e 

feliz.

Como é já tradição a cidade conta este ano mais uma vez com 

um programa de animação e ornamentações alusivas numa 

parceria entre a Câmara Municipal, os agentes económicos lo-

cais e as Colectividades.

Trata-se do Programa “Espinho Cidade Encantada” que preten-

de atrair público aos estabelecimentos comerciais, dinamizar 

iniciativas culturais, ocupar e divertir as crianças e jovens em 

férias, criar momentos de reencontro entre as pessoas e esti-

mular ações de solidariedade habituais nesta quadra.

Nestes últimos meses do ano merecem registo e relevância 

algumas medidas e ações concretas no âmbito da atividade 

do Executivo Municipal que entendo ser importante assinalar. 

Assim, está concluído e aplicado o plano estratégico de cons-

trução de novos Centros Escolares para o ensino pré-escolar 

e básico no concelho. Depois de Paramos e Anta, as crianças 

da freguesia de Silvalde já iniciaram este ano lectivo no novo 

Centro Escolar.

Aprovado em reunião de Câmara, o estudo prévio de requalifi-

cação do espaço liberto pelo túnel ferroviário da chamada Ala-

meda 8 vai conformar o Projeto da obra a arrancar no primeiro 

semestre de 2016. O conceito da autoria do arquitecto espi-

nhense Rui Lacerda e do espanhol Francisco Mangado assenta 

nas referências da memória da cidade como espaço vivido e 

cosmopolita, predominantemente verde com equipamentos 

urbanos para uso diverso.

No sentido de valorizar e dinamizar o mercado municipal, foi 

celebrado um protocolo com o Instituto da Segurança Social 

e o Instituto de Emprego e Formação Profissional que visa a 

transferência e instalação dos serviços locais daqueles orga-

nismos públicos para espaços disponíveis no mercado. O mu-

nicípio rentabiliza e dinamiza espaços disponíveis procurando 

gerar fluxo de utentes daqueles serviços públicos concentra-

dos no Mercado Municipal.
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Balanço francamente positivo foi atingido com a parceria en-

tre a Câmara Municipal de Espinho e a empresa Sarah Trading 

para a recolha de resíduos têxteis, calçado e brinquedos no 

concelho. 

Esta parceria gerou uma receita de 6.361 euros, distribuídos 

em três cheques de 2.123,67 euros atribuídos à Delegação 

espinhense da Cruz Vermelha e às Associações Humanitárias 

dos Bombeiros de Espinho e Voluntários Espinhenses.

Com 18 contentores espalhados pelo concelho desde Maio 

passado, a empresa recolheu mensalmente cerca de oito to-

neladas de roupa usada, superando municípios com mais habi-

tantes e com mais contentores.

Está formalmente concluido o processo de fusão das duas cor-

porações de bombeiros de Espinho com a tomada de posse do 

novo comando. 

Um processo complexo que foi resolvido a contento de todas  

as entidades envolvidas. O passo que se segue é a candida-

tura a fundos comunitários para a construção do novo quartel 

dos bombeiros de Espinho.

Por último referência a obras de pavimentação de várias estra-

das das freguesias de Paramos, Anta e Silvalde, nesta última 

com arranjos no jardim do Bairro Piscatório. Estas obras foram 

contratadas pelas juntas de freguesia em resultado dos con-

tratos inter-administrativos celebrados, através dos quais são 

transferidas verbas municipais para esse efeito

Feliz Natal!

Próspero Ano Novo para todos!

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Câmara  Municipal Espinho aprova projeto de 
requalificação ambiental 
Projeto de Execução e Requalificação Lagoa de Para-
mos | Barrinha de Esmoriz 

O Projeto de Execução da Requalificação e Valorização do “Sítio” da 
Barrinha de Esmoriz-Lagoa de Paramos aprovado por unanimidade 
em Reunião de Câmara do passado dia 9 de novembro de 2015

A área de intervenção está inserida dentro do Sitio de Importância 
Comunitária (SIC) e abrange uma área de cerca 197ha (hectares), 
dos quais 86ha localizam-se no concelho de Espinho. Na opinião das 
autraquias, sendo que os Municípios de Espinho e Ovar são detento-
res de um elemento identitário tão singular, a Barrinha de Esmoriz-
-Lagoa de Paramos constitui um sistema com elevado valor paisagís-
tico, faunístico e florístico.

A competência da execução da empreitada de Requalificação e Valo-
rização da Lagoa de Paramos/Barrinha de Esmoriz é da Polis Litoral 
da Ria de Aveiro e o processo de estudos, planeamento e pareceres 
decorre desde 2011, com contributos técnicos dos dois municípios, 
da APA e de outras entidades com a tutela territorial.

Em termos gerais a intervenção prevê a recuperação do Sistema 
Aquático, a recuperação do Dique Fusível e Consolidação da Natu-
reza, a requalificação das Margens da Barrinha e do Cordão Dunar 
e a realização de Percursos e Zonas de Estada e Lazer, onde estão 
incluídos trabalhos de instalação de passadiços e caminhos, de pon-
tes, de cais flutuante e de observatório das aves.

Eficiência Energética na iluminação pública 

Mais de 2.500 luminárias começaram hoje a ser substi-
tuídas no Concelho de Espinho por um sistema de eletri-
ficação LED 

A intervenção abrange as zonas pedonais e áreas com baixa veloci-
dade de tráfego, na zona urbana, parte da freguesia de Anta e nos 
principais acessos viários ao concelho de Espinho.

Face ao grande peso relativo dos consumos de energia de ilumina-
ção pública, no total dos encargos com energia elétrica na globalida-
de das instalações do Município, a Câmara Municipal de Espinho con-
siderou necessário promover a requalificação da iluminação pública, 
começando pelas áreas do concelho com maior densidade de potên-
cia instalada, que correspondem de um modo geral às áreas urbanas.

Uma grande parte das novas luminárias são dotadas com tecnologia 
de telegestão, permitindo um controle à distância da intensidade 
luminosa em períodos de menor vida noturna e necessidade social, 
consubstanciando menor consumo, maior tempo de duração da lâm-
pada, melhor rendimento, melhor controlo e estabilização dos com-
ponentes.

A requalificação da iluminação pública no concelho de Espinho esta-
rá concluída no final do mês de Dezembro e foi objecto de candidatu-
ra a Fundos Comunitários no âmbito do POVT-Programa Operacional 
de Valorização do Território.

O valor da empreitada é de 689.839.96 euros, acrescidos de IVA e 
foi comparticipada em 85% pelo Fundo de Coesão e 15% pelo Mu-
nicípio de Espinho.
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O Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira, 
acompanhado por técnicos da Divisão do Desporto e Divisão de 
Obras Municipais visitou na passada segunda feira a Nave Poli-
valente de Espinho para conhecer de perto as obras e o investi-
mento realizado pelo Município neste equipamento desportivo 
de referência nacional.

Esta infraestrutura ficou agora equipada com as melhores con-
dições para receber as mais importantes provas desportivas 
nacionais e internacionais estando este equipamento num pa-
tamar das melhores instalações do país.

Esta obra teve como principal missão a beneficiação/reabilitação 
da Nave Polivalente de Espinho, munindo-a com as valências ade-
quadas para a prática da atividade desportiva.

A Requalificação da Nave Desportiva de Espinho, foi executada no 
âmbito do Programa Operacional da Região Norte (ON2) do Eixo 
Prioritário IV – Coesão Local e Urbana, do Regulamento Especifico 
– Infraestruturas e Equipamentos Desportivos (aviso IED/3/2014). 
Com um investimento global de cerca de 400.000,00 € e uma taxa 
de comparticipação FEDER de 85%, visou repor as condições do 
equipamento para a prática desportiva, melhorando as condições 
de iluminação do equipamento e racionalizando-a em função da 
utilização do espaço, de forma a conseguir uma poupança de ener-
gia, pela redução do desperdício.

Reabilitação da Nave Polivalente 
Presidente da Câmara e técnicos da autarquia visita-
ram obras de requalificação

Apoios de Pesca e Lota entregues 

Protocolos assinados e chaves entregues às Companhas de Espinho 

No salão nobre dos Paços do Concelho teve lugar a cerimónia de assinatura dos protocolos e entrega das chaves dos novos apoios de 
pesca de arte xávega.

Presidente, Vereadores do Executivo e Presidente da Junta de Silvalde participaram neste ato a que o Dr. Pinto Moreira atribuiu es-
pecial importância e significado, dirigindo palavras de incentivo e recomendações aos oito elementos que operam a pesca artesanal 
típica de Espinho.

A autarquia vai ser exigente e rigorosa no controle e na fiscalização do manuseamento do pescado naquela praia. Pinto Moreira afir-
mou que a partir de agora deixa de haver argumentos para a venda e exposição caótica do peixe numa zona requalificada que custou 
muito dinheiro aos cofres da Câmara e aos contribuintes europeus que financiaram o projeto.

Os pescadores ouviram palavras de motivação por parte do chefe do executivo espinhense, no sentido de tornarem a arte xávega uma 
via para o sustento das suas famílias e um atrativo turístico para os cidadãos estrangeiros que nos visitam e que no futuro podem 
potenciar  outros negócios a benefício da comunidade piscatória e da região onde estão inseridos.
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ATA N. 17/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICI-
PAL DE SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE .

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

Deliberação Nº 237/2015
Aprovação das Atas n.ºs 15/2015 e 16/2015 de 27 de ju-
lho e 17 de agosto de 2015
Em virtude das atas n.ºs 15/2015 e 16/2015, das reuniões or-
dinárias da Câmara Municipal de 27 de julho e 17 de agosto 

respetivamente, terem sido entregues em fotocópia a todos os 
seus elementos, prescindiu-se da leitura das mesmas, 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 das suas 
prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos do dis-
posto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado as suas 
aprovações por unanimidade. 

Deliberação Nº 238/2015
Voto de Pesar
Presente a informação nº 7191/2015 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. Votação: A Câmara, tendo presente o consi-
derado na informação acima referida e a proposta do Presiden-
te da Câmara nesse sentido, com a qual concordou, deliberou, 
por unanimidade, aprovar um voto de pesar em memória do 
Senhor António Gaio. 

Deliberação Nº 239/2015
Pedido de Parecer Prévio para Aquisição de serviços de 
consultadoria na área de implementação do sistema de 
gestão da qualidade
Presente a informação nº 6716/2015 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-

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Dezembro de 2015
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grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos 
Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente 
da Câmara, aprovar o parecer prévio vinculativo para a “Aquisi-
ção de serviços de consultadoria na área de implementação do 
sistema de gestão da qualidade”, por ajuste direto à empresa 
Iberogestão- Gestão Integrada e Tecnológica, Lda., com o NIF 
502136260, pelo valor base de 55 800,00 € (cinquenta e cin-
co mil e oitocentos euros) acrescidos de Iva à taxa legal em 
vigor e nos termos do previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B 
/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 240/2015
Pedido de Parecer Prévio ”Aluguer operacional de 4 via-
turas ligeiras”
Presente a informação nº 7237/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
“Aluguer operacional de 4 viaturas ligeiras”, por ajuste direto à 
empresa Finlog – Aluguer e Comércio de Automóveis SA, com 
o NIF 502584866, pelo valor base de 66.721,32€ (sessenta 
seis mil setecentos vinte e um euros e trinta e dois cêntimos) 
acrescidos de Iva à taxa legal em vigor, mais 742,68€ (sete-
centos quarenta e dois euros e sessenta e oito cêntimos) re-
ferentes a seguro de uma viatura, e nos termos do previsto no 
artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 

Deliberação Nº 241/2015
Lançamento de Derrama para efeitos de liquidação e co-
brança em 2016
Presente a informação nº 6978/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara Municipal tomou conhecimen-
to e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos 
contra dos vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do 
Presidente da Câmara, solicitar autorização à Assembleia Mu-
nicipal, nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 
75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do 
artigo 33º da mesma Lei, para lançamento de derrama sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o ren-
dimento das pessoas coletivas (IRC), de 1,5%, nos termos do 
artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro (regime finan-
ceiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais). 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a 
definição de taxas de IMI 2015 para efeitos de liquidação e 
cobrança em 2016, o lançamento da Derrama para o concelho 
de Espinho para efeitos de liquidação e cobrança em 2016 e a 

participação variável no IRS para 2016, por considerarem que 
é da única e exclusiva responsabilidade do atual executivo a 
situação de desequilíbrio das nossas contas municipais entre 
os relatórios e contas de 2010 e 2012 e que nos levou a ter-
mos que aceder ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) 
– Programa 1 e este pressupõe que estes impostos estejam 
dimensionadas na sua maior taxa. O território, (as pessoas e 
os seus bens), sofrem com o facto do atual executivo não ter 
o dinamismo necessário para executar medidas que possam 
atenuar a maximização destes impostos e que as Leis do Es-
tado português lhe faculta. Não entendemos que se rendam 
à sua própria fatalidade e continuem sem agir, prejudicando 
irremediavelmente os cidadãos, os bens, o retorno económico, 
o emprego, as empresas, o investimento privado e a competiti-
vidade.”. 

Deliberação Nº 242/2015
Participação Variável no IRS 2016
Presente a informação nº 6979/2015 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). A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos contra dos 
Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do Presidente 
da Câmara, propor à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea 
ccc), nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 
nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, de-
liberar a participação variável no imposto sobre o rendimento 
das pessoas singulares (IRS) à taxa de 5%, nos termos do nº 1 
do artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro. Os Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
Vereadores do Partido Socialista votaram contra a definição de 
taxas de IMI 2015 para efeitos de liquidação e cobrança em 
2016, o lançamento da Derrama para o concelho de Espinho 
para efeitos de liquidação e cobrança em 2016 e a participação 
variável no IRS para 2016, por considerarem que é da única 
e exclusiva responsabilidade do atual executivo a situação de 
desequilíbrio das nossas contas municipais entre os relatórios 
e contas de 2010 e 2012 e que nos levou a termos que aceder 
ao Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – Programa 1 
e este pressupõe que estes impostos estejam dimensionadas 
na sua maior taxa. O território, (as pessoas e os seus bens), 
sofrem com o facto do atual executivo não ter o dinamismo 
necessário para executar medidas que possam atenuar a ma-
ximização destes impostos e que as Leis do Estado português 
lhe faculta. Não entendemos que se rendam à sua própria fata-
lidade e continuem sem agir, prejudicando irremediavelmente 
os cidadãos, os bens, o retorno económico, o emprego, as em-
presas, o investimento privado e a competitividade.”. 

Deliberação Nº 243/2015
Definição das taxas de IMI 2015 para efeitos de liquida-
ção e cobrança em 2016
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Presente a informação nº 6977/2015 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, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD, 3 votos 
contra dos Vereadores do PS e o voto de qualidade a favor do 
Presidente da Câmara, ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do artigo 
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, para cumprimento 
da alínea d) do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, propor à As-
sembleia Municipal a aplicação das seguintes taxas relativas 
ao IMI 2015, a liquidar e cobrar em 2016, para todas as fre-
guesias do Município: a) 0,8% para os prédios rústicos; c) 0,5% 
para os prédios urbanos. Os Vereadores do PS apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-
cialista votaram contra a definição de taxas de IMI 2015 para 
efeitos de liquidação e cobrança em 2016, o lançamento da 
Derrama para o concelho de Espinho para efeitos de liquida-
ção e cobrança em 2016 e a participação variável no IRS para 
2016, por considerarem que é da única e exclusiva respon-
sabilidade do atual executivo a situação de desequilíbrio das 
nossas contas municipais entre os relatórios e contas de 2010 
e 2012 e que nos levou a termos que aceder ao Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL) – Programa 1 e este pressupõe 
que estes impostos estejam dimensionadas na sua maior taxa. 
O território, (as pessoas e os seus bens), sofrem com o facto do 
atual executivo não ter o dinamismo necessário para executar 
medidas que possam atenuar a maximização destes impostos 
e que as Leis do Estado português lhe faculta. Não entende-
mos que se rendam à sua própria fatalidade e continuem sem 
agir, prejudicando irremediavelmente os cidadãos, os bens, o 
retorno económico, o emprego, as empresas, o investimento 
privado e a competitividade.”. 

Deliberação Nº 244/2015
Proposta Preliminar de Delimitação para criação de ARU
Presente a informação nº 7235/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e tendo presente 
a informação supra referida deliberou, com 3 votos a favor dos 
eleitos do PSD, 3 votos contra dos vereadores do PS e o voto de 
qualidade a favor do Presidente da Câmara, aprovar a proposta 
de delimitação da área para criação de “Áreas de Reabilitação 
Urbana”. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte decla-
ração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram 
contra a proposta de delimitação das Áreas de Requalificação 
Urbana. Quando não se tem uma estratégia clara é difícil es-
tabelecer objetivos concretos e definir os seus critérios de 
aplicação. Esta proposta, proposta preliminar ou proposta de 
intenção de delimitação de áreas de reabilitação urbana para o 
território do concelho é um excelente exemplo disso. Ao con-
trário do que seria de esperar, não é a (eterna) revisão do Plano 

diretor Municipal de Espinho (PDME) que enquadra e conforma 
a proposta. A proposta tem vida própria e reflete urgência de 
cumprir um prazo imposto na vertigem das candidaturas a fun-
dos europeus, tanto na forma como no conteúdo. Fica-nos a 
dúvida se é para levar a sério: por um lado diz-se que “a delimi-
tação das Áreas de Reabilitação Urbana é essencial para garan-
tir a prossecução dos objetivos estratégicos do município”, por 
outro, que “esta intenção (…) poderá ser objeto de alteração 
posterior após se aprofundar os conhecimentos da caracteri-
zação existentes e da compatibilização com as opções de de-
senvolvimento do concelho e com os instrumentos de gestão 
e planeamento, nomeadamente, com a revisão do PDME”! Po-
derá uma proposta, com a importância que se lhe pretende dar, 
ter outro enquadramento e integração que não com o principal 
documento de estratégia e gestão do município? Será que o 
PDME se “esqueceu” da reabilitação urbana?”. 

Deliberação Nº 245/2015
Voto de Congratulação para Ana Walgode e Pedro Walgo-
de - Campeões Europeus de Patinagem Artística
Presente a informação nº 7183/2015 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. Votação: A Câmara, tendo presente o consi-
derado na informação acima referida e a proposta do Presiden-
te da Câmara nesse sentido, com a qual concordou, deliberou, 
por unanimidade, aprovar um voto de congratulação aos irmãos 
e jovens espinhenses Ana e Pedro Walgode pela conquista da 
Medalha de Ouro e Medalha de Bronze respetivamente no 
Campeonato da Europa de Patinagem Artística, competição 
que se realizou em Ponte di Legno, na Itália. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 31 de agosto 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): 
oitocentos e sessenta e um mil seiscentos e um euros e trinta 
e dois cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
cento e oitenta e sete mil novecentos e vinte e um euros e 
trinta e cinco cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil trezen-
tos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi 
ainda informada que, até ao dia 31 do mês de agosto, foram 
cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco milhões qua-
trocentos e noventa e um mil e setenta e cinco euros e cin-
quenta e três cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até 
ao mesmo dia no valor de dezanove milhões trezentos e oiten-
ta e sete mil setecentos e sessenta e um euros e vinte e três 
cêntimos. 

Festas de S Pedro – Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Irmandade de S. 
Pedro a agradecer a participação na Procissão Solene em honra 
de S. Pedro realizada no dia 28 de junho 2015. 
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: 
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara e pela e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Ges-
tão Administrativa, Financeira e Turismo, Isaura Maria Gomes 
Pinto Rocha Gonçalves, que a subscreveu.

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

ATA N. 18/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E UM DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E QUINZE.

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

Deliberação Nº 246/2015
Aprovação da Ata nº 17/2015 de 7 de setembro
Em virtude da ata n.º 17/2015, da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 7 de setembro, 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 247/2015
Pedido de parecer prévio “Serviços de recolha e transpor-
te a destino final de resíduos sólidos urbanos”

Presente a informação nº 7601/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o parecer prévio vinculativo para a aquisição de 
serviços para “Serviços de recolha e transporte a destino final 
de resíduos sólidos urbanos”, por concurso público, pelo valor 
base 2.250.000,00€ (dois milhões duzentos e cinquenta mil 
euros) acrescidos de iva à taxa legal em vigor e nos termos do 
previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezem-
bro. 

Deliberação Nº 248/2015
Protocolos de Colaboração entre o Município de Espinho 
e as ‘Companhas’ de Pesca Artesanal em ‘Barcos-da-Arte 
Xávega’ e em ‘Barcos Caícos’ para utilização dos Apoios 
de Pesca (Módulos e Espaço Complementar Integrante)
Presente a informação nº 7566/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos Protocolos 
apresentadas e celebrar os respetivos Protocolos de Colabo-
ração para utilização dos Apoios de Pesca Artesanal (Módu-
los e Espaço Complementar integrante), com as „Companhas‟ 
de pesca em „Barcos-da-Arte Xávega‟: “Vicking” (empresária 
de Pesca Marítima, em nome individual: Manuela Maria Ma-
chado), “Nelson e Sérgio” (empresário de Pesca Marítima, em 
nome individual: Adelino dos Santos Ribeiro), “Vamos Andan-
do” (empresário de Pesca Marítima, em nome individual: José 
Barros Dias Ascensão) e ainda com “Mar de Esmoriz” (empre-
sário de Pesca Marítima, em nome individual Telmo Ferreira 
Oliveira Zarrais) e com as „Companhas‟ de pesca em „Barcos 
Caícos‟: “Estrela da Noite” (empresário de Pesca Marítima, em 
nome individual: Manuel Oliveira Dias Cântara),“Ratão Fino” 
(empresário de Pesca Marítima, em nome individual: Américo 
José Gomes dos Santos), “Nossa Senhora do Mar” (empresário 
de Pesca Marítima, em nome individual: Paulo Jorge Rodrigues 
de Almeida) e “São Pedro” (empresário de Pesca Marítima, em 
nome individual: Leandro Filipe Pinto Gonçalves), de acordo 
com os considerandos e termos fixados nos citados documen-
tos. 

Deliberação Nº 249/2015
Conversão em definitivo da resolução do arrendamento 
e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de 
habitação social a João Dionísio de Pádua Maia por incum-
primento no pagamento da renda mensal desde maio de 
2014 e não uso da habitação pelo agregado familiar por 
período superior a seis meses
Presente a informação nº 7603/2015 dos Serviços de Ação 
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Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, converter em 
definitivo e determinar a resolução do arrendamento apoiado 
e a cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de ha-
bitação social que se encontra atribuído ao Sr. João Dionísio de 
Pádua Maia (e respetivo agregado familiar), nos termos conju-
gados do artigo 25.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
e dos artigos 33.º/1 e 65.º/1 do “Regulamento de Habitação 
Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de 
março). Mais deliberou, também por maioria e abstenção dos 
Vereadores do PS, que, nos termos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º 
do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espinho” 
seja fixado um prazo de noventa (90) dias para desocupação e 
entrega da habitação, com a cominação de que em caso de não 
cumprimento da obrigação de desocupação e entrega voluntá-
ria do fogo no prazo fixado para o efeito o Município ordenará e 
mandará executar o despejo administrativo (nos termos dos ar-
tigos 66.º e 67.º do “Regulamento de Habitação Social do Muni-
cípio de Espinho”, devidamente conjugados com o artigo 76.º/1 
do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua redação 
em vigor e os demais legalmente aplicáveis). Para tal foi ainda 
deliberado que em caso não seja cumprida voluntariamente a 
obrigação de desocupação e entrega da habitação, o ocupante 
do fogo fica sujeito a despejo imediato e sem dependência de 
ação judicial (ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 76.º do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto). 

Deliberação Nº 250/2015
Aprovação das “Normas Internas de Funcionamento dos 
Serviços de Atividades de Animação e de Apoio à Famí-
lia da Educação Pré-Escolar e de Componente de Apoio à 
Família do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública do 
Concelho de Espinho”
Presente a informação nº 7699/2015 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara, tendo presente o considerado na informação acima 
referida e a proposta de projeto de Normas Internas em causa 
anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria e absten-
ção dos vereadores do PS, ao abrigo da atribuição genérica dos 
municípios em matéria de educação prevista na alínea d) do n.º 
2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime 
jurídico das autarquias locais; alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março e pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho) e do 
regime jurídico do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 
e da Portaria n.º 644-B/2015, de 24 de agosto (II Série) e de 
acordo com a competência regulamentar das câmaras munici-
pais prevista no artigo 241.º da Constituição da República Por-
tuguesa e na parte final da alínea k) do n.º do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua redação em vigor), 
aprovar as “Normas Internas de Funcionamento dos Serviços 
de Atividades de Animação e de Apoio à Família da Educação 
Pré-Escolar e de Componente de Apoio à Família do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico da Rede Pública do Concelho de Espinho”, com 
vista à definição das regras que orientam e fixam a sua organi-
zação, funcionamento e utilização. 

Deliberação Nº 251/2015
Liberação total de caução - Reparação de ruas envolven-
tes à obra de rebaixamento da linha de Caminho-de-ferro 
- Fase 2
Presente a informação nº 7311/2015 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 total dos valores retidos, associados à empreitada 
“Reparação de ruas envolventes à obra de rebaixamento da 
linha de Caminho-de-ferro – Fase 2”, adjudicada à empresa “Pe-
dreiras Sacramento, S.A.”. 

Deliberação Nº 252/2015
Aprovação da conta final - Construção de espaços de la-
zer, frente de mar, fase 1 – Valorização do Litoral
Presente a informação nº 7577/2015 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. Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta 
final, referente à empreitada “Construção de espaços de lazer, 
frente de mar, fase 1 – Valorização do Litoral”, adjudicada à em-
presa “Bricantel – Comércio de material elétrico de Bragança, 
Limitada”. 

Deliberação Nº 253/2015
Aprovação da conta final - Defesa Longitudinal Aderente 
- Praia de Paramos – Espinho
Presente a informação nº 7456/2015 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. Votação: A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta 
final, referente à empreitada “Defesa Longitudinal Aderente – 
Praia de Paramos - Espinho”, adjudicada à empresa “M. Couto 
Alves, SA”.  

Deliberação Nº 254/2015
Pedido de indemnização - Danos na viatura 99-DB-33
Presente a informação nº 7530/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
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midade, aprovar o pagamento do valor de 159,84€ (cento cin-
quenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), a Manuel 
José de Sousa Proença com o NIF 138276196, pelos prejuízos 
decorrentes do acidente ocorrido com a sua viatura 99-DB-
33.  

Deliberação Nº 255/2015
Realização de caminhada solidária
Presente a informação nº 7552/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, autorizar o pedido da LACES - Liga dos Amigos 
do Agrupamento dos Centros de Saúde Espinho e Gaia para 
realização de uma caminhada solidária no dia 27 de Setembro 
de 2015, com início às 10H00 com ocupação do espaço público 
para uma aula de ginástica frente à piscina Solário Atlântico, 
bem como ceder o espaço de apoio ao balneário contíguo à en-
trada principal da piscina.  

Deliberação Nº 256/2015
Voto de Louvor ao Padre José Pedro Azevedo
Presente a informação nº 7594/2015 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. Votação: A Câmara, tendo presente o 
considerado na informação acima referida, com a qual concor-
dou, deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de Louvor ao 
Padre José Pedro Azevedo, no dia em que cessa a sua missão 
sacerdotal na Paróquia de Espinho. 

Deliberação Nº 257/2015
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação nº 7380/2015 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. Votação: A Câmara to-
mou conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, nos meses de julho e agosto de 2015 
e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas liberalida-
des. 

Deliberação Nº 258/2015
Festa Litúrgica de Nossa Senhora das Dores - Ocupação 
da via pública
Presente a informação nº 7533/2015 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da 
Câmara de 8/09/2015 que deferiu o pedido da Paróquia de S. 

Tiago de Silvalde para ocupar a via pública visando a realização 
da Festa Litúrgica de Nossa Senhora das Dores no passado dia 
13 de setembro de 2015. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 14 de setem-
bro de 2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2014 no valor 
de mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos). 
Oitocentos e trinta e cinco mil noventa e sete euros e vinte e 
sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão 
cento e dezassete mil seiscentos e setenta e nove euros e 
vinte e um cêntimos. DOCUMENTOS – Trinta e um mil trezen-
tos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara foi 
ainda informada que, até ao dia 14 de setembro do corrente 
ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco 
milhões quinhentos e quarenta e dois mil quinhentos e setenta 
e cinco euros e quarenta e um cêntimos, tendo sido efetuados 
pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte milhões qui-
nhentos e cinquenta e sete mil trezentos e trinta e dois euros 
e cinquenta e cinco cêntimos. 

FEST - Associação Cultural: Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta da Direção do FEST 
- Associação Cultural a agradecer o apoio dado pela Câmara 
Municipal no âmbito da realização do FEST – Festival Novos 
Realizadores / Novo Cinema. 

Direção da AF Aveiro: Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Direção da Asso-
ciação de Futebol de Aveiro a agradecer a colaboração pres-
tada pela Câmara Municipal na organização do Campeonato 
Nacional Futebol de Praia, realizado em Espinho. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo que a subscreveu.
 

O Presidente da Câmara Municipal.
A Secretária da Câmara Municipal.
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ATA N. 19/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E QUINZE .

Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e quinze, 
nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal, 
reuniu-se em reunião extraordinária a mesma Câmara sob a 
Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pin-
to Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António 
Vicente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de 
Jesus, José Barbosa Mota e Luís Miguel Pereira Bernardes dos 
Santos Neto, tendo faltado por motivo justificado, os Senho-
res Vereadores Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca 
e Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria. Sendo 11.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo, tendo-se entrado de imediato na Ordem 
de Trabalhos a que se refere o Edital nº 29/2015, de 23 de 
setembro. 

Deliberação Nº 259/2015
Proposta de delimitação de ARU
Presente a informação nº 7857/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana proposta e melhor 
descrita nos elementos anexos à informação acima referida. Os 
Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 
“Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra a proposta 
de delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU). Confir-
ma-se aquilo de que já se suspeitava: a proposta de delimita-
ção aprovada por maioria na reunião de 07/09/2015, com voto 
contra e declaração de voto do PS, não era para levar a sério e, 
em bom rigor, devia ter sido revogada. Dos cerca de 270Ha de 
onde iriam surgir as ARUs, restam 44Ha destinados a uma úni-
ca ARU. Da intenção de reabilitar o centro urbano, a frente de 
mar e a zona industrial de Silvalde, resta agora pouco mais do 
que a zona libertada pelo enterramento da linha e a Rua 19. Em 
apenas 15 dias a Câmara mudou completamente de estratégia 
e de objetivos. Perante a urgência da entrega das candidatu-
ras a fundos comunitários. E nada se refere sobre como esta 
estratégia se coordena, ou não, com o Plano Diretor Municipal 
(PDM), cuja revisão tende a eternizar-se. Por isso, os critérios 
de delimitação desta ARU são única e exclusivamente econo-
micistas: redução drástica da área em que os particulares te-
riam acesso a benefícios fiscais, isenções ou reduções de taxas 
administrativas municipais e financiamento dos equipamentos 
e arranjos exteriores da plataforma à superfície, na sequência 
do rebaixamento da via-férrea, para os quais a Câmara não tem 

verba suficiente para executar a obra.”. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 
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 e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Ges-
tão Administrativa, Financeira e Turismo, Isaura Maria Gomes 
Pinto Rocha Gonçalves, que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 20/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CINCO DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E QUINZE .

Aos cinco dias do mês de outubro 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 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, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-
bosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e 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. 

Deliberação Nº 260/2015
Aprovação das atas n.ºs 18/2015 e 19/2015 de 21 e 30 
de setembro
Em virtude das atas n.ºs 18/2015 e 19/2015, das reuniões 
ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de 21 e 30 de 
setembro respetivamente, terem sido entregues em fotocópia 
a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das mes-
mas, 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 das suas prévias aprovações sob a forma de minuta, 
para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 
deliberado as suas aprovações por unanimidade. Participaram 
na votação apenas os membros do órgão executivo que esti-
veram presentes nas reuniões a que se reportam as atas em 
apreciação. 
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Deliberação Nº 261/2015
Aprovação da Conta Final - Reparação da Nave Desportiva 
de Espinho – Reparação de Coberturas Planas
Presente a informação nº 7779/2015 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 conta final, referente à empreitada “Reparação da Nave 
Desportiva de Espinho – Reparação de Coberturas Planas”, ad-
judicada à empresa “Majober – Sociedade de construção civil e 
obras públicas, Lda.”. 

Deliberação Nº 262/2015
Requalificação Urbana - Rotunda de Distribuição entre a 
Rua da Ponte de Anta (E. N. 109), Rua da Idanha e Rua do 
Monte de Lírio
Presente a informação nº 7798/2015 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 o estudo prévio para rotunda a implementar no cru-
zamento da Rua da Ponte de Anta (E.N. 109), Rua da Idanha e 
Rua do Monte de Lírio. 

Deliberação Nº 263/2015
Proposta de projeto de “Regulamento do horário de fun-
cionamento dos estabelecimentos de venda ao público e 
de prestação de serviços do Município de Espinho”
Presente a informação nº 8130/2015 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. 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o 
acima considerado e a proposta de projeto de “Regulamento 
do horário de funcionamento dos estabelecimentos de venda 
ao público e de prestação de serviços do Município de Espinho” 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por maioria 
e abstenção dos Vereadores do PS: i. Aprovar o documento em 
questão e dar cumprimento ao determinado no n.º 1 do artigo 
98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA; aprovado 
e publicado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro), publi-
citando o início do presente procedimento regulamentar, com 
base proposta de projeto em questão, na página institucional 
do Município de Espinho na internet, com os elementos aí de-
terminados, por forma a permitir a participação procedimental 
de eventuais interessados e a apresentação de contributos 
para a elaboração do regulamento. ii. Apresentar à Assembleia 
Municipal de Espinho proposta para que, ao abrigo da alínea g) 
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprove o “Regulamento do horário de funcionamento dos esta-
belecimentos de venda ao público e de prestação de serviços 

do Município de Espinho” nos termos do projeto que se anexa, 
e proceda à sua publicação na 2.ª série do Diário da República, 
nos termos e para os efeitos previstos no artigo 139.º do Código 
do Procedimento Administrativo. iii. Conexamente, e com vista 
a dar cumprimento do disposto nos artigos 100.º e 101.º/1 do 
Código do Procedimento Administrativo, submeter a presente 
proposta de projeto de regulamento, a consulta pública pelo 
período de trinta dias úteis, a qual deverá ser objeto de publici-
tação por aviso na 2.ª série do Diário da República, por aviso na 
página institucional do Município de Espinho na internet e por 
Edital, a afixar nos locais de estilo (cf. artigo 101.º/1 do CPA). 
iv. Ainda, nesse âmbito, promover a audiência das seguintes 
entidades representativas dos interesses envolvidos neste 
âmbito: Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios 
e Serviços de Portugal, Sindicato dos Trabalhadores da Indus-
tria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, 
Associação Comercial de Espinho, Associação Empresarial de 
Espinho “Viver Espinho”, Juntas de Freguesia do Concelho de 
Espinho e Polícia de Segurança Pública; Sendo, ainda, nesse 
âmbito e prazo, garantida a audiência das seguintes entidades 
representativas dos interesses envolvidos neste âmbito (nos 
termos e para os efeitos do artigo 100.º/1 do CPA): Sindicato 
dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Por-
tugal, Sindicato dos Trabalhadores da Industria de Hotelaria, 
Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, Associação Co-
mercial de Espinho, Associação Empresarial de Espinho “Viver 
Espinho”, Juntas de Freguesia do Concelho de Espinho e Polí-
cia de Segurança Pública. Fixando-se-lhe um prazo de trinta 
dias úteis, a contar da respetiva notificação, para querendo 
se pronunciarem por escrito sobre esta proposta de projeto 
de regulamento. v. Após o decurso dos períodos de consulta 
pública, audiência e participação de interessados, remeter à 
Assembleia Municipal de Espinho todos os contributos que se-
jam apresentados, para consideração no âmbito do processo 
de elaboração e aprovação deste instrumento regulamentar 
municipal a levar a cabo pelo órgão deliberativo do município, 
de acordo com o respetivo quadro de competências. 

Deliberação Nº 264/2015
Programa e Regras de Participação do «Concurso de Ma-
rionetas e outras formas de animar» Mar_Marionetas 
2016
Presente a informação nº 7830/2015 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. Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e, concordando com a proposta dos 
Serviços de Cultura e Museologia, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a realização do «Concurso de Marionetas e Outras For-
mas de Animar – Mar_Marionetas 2016», e para efeitos da sua 
implementação aprovar - ao abrigo das competências previstas 
nas alíneas k) (parte final) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no âmbito da atribuição prevista 
na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013 - o respe-
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tivo “Programa e Regras de Participação”, nos termos dos quais 
funcionará e se organizará a iniciativa em questão, nos termos 
do proposto pelos serviços. Mais deliberou a Câmara, tam-
bém por unanimidade, aprovar atribuir os seguintes prémios 
no âmbito do presente concurso: 1.º Prémio – 1.200,00€ (mil 
e duzentos euros); 2.º Prémio – 500,00€ (quinhentos euros); 
3.º Prémio – 350,00€ (trezentos e cinquenta euros); Prémio 
especial do Júri para jovens criadores – 500,00€ (quinhentos 
euros). 

Deliberação Nº 265/2015
Atribuição de subsídio às Festas dos Altos Céus e S. Ma-
mede
Presente a informação nº 7882/2015 dos Serviços de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos. Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de 3.000€ (três mil euros) à comissão de 
festas dos Altos Céus e S. Mamede, entidade responsável pela 
organização das Festas dos Altos Céus e S. Mamede. 

Deliberação Nº 266/2015
Atribuição de subsídio às Festas do S. Martinho de Anta
Presente a informação nº 7884/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 3.000€ (três mil 
euros) à comissão de Festas de S. Martinho de Anta, entidade 
responsável pela organização das Festas de S. Martinho de 
Anta. 

Deliberação Nº 267/2015
Atribuição de subsídio no âmbito das comemorações do 
centenário da Associação Comercial de Espinho
Presente a informação nº 8036/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um sub-
sídio à Associação Comercial de Espinho no valor de 500.00€ 
(quinhentos euros), para edição de uma publicação comemora-
tiva do seu centenário. 

Deliberação Nº 268/2015
Alteração à tabela de preços 2015
Presente a informação nº 8029/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a tabela de preços, a qual entrará em 
vigor no dia imediatamente a seguir a sua aprovação. 

Deliberação Nº 269/2015
Voto de Louvor - Ana e Pedro Walgode
Presente a informação nº 8076/2015 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 des-
ta ata. Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida, com a qual concordou, deliberou, 
por unanimidade, aprovar um voto de Louvor a Ana e Pedro 
Walgode pela medalha de bronze em Pares de Dança Seniores, 
conquistada no Mundial de Cali 2015 (Colômbia). 

Deliberação Nº 270/2015
Bombeiros Voluntários de Espinho - Ocupação da via pú-
blica
Presente a informação nº 8133/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido dos Bombei-
ros Voluntários de Espinho para ocupação da via pública nos 
dias 17 e 18 de outubro de 2015 para realização de eventos 
enquadrados nas comemorações do 120º aniversário daquela 
corporação. 

Deliberação Nº 271/2015
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho para apoio ao projeto “Promover o Sucesso”, a 
implementar em escolas do concelho, durante o ano leti-
vo 2015/2016
Presente a informação nº 8174/2015 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal 
de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho 
de Espinho (ADCE) para apoio ao projeto “Promover o Sucesso”, 
a implementar em escolas do concelho, durante o ano letivo 
2015/2016, pelo valor máximo de €60.000 (sessenta mil eu-
ros), isento de IVA.  

Deliberação Nº 272/2015
Pedido de parecer prévio “Prestação de serviços - POSEUR 
2020 Ciclo Urbano da Água - Cadastro de infraestruturas”
Presente a informação nº 8141/2015 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). A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria com os 
votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o parecer prévio 
vinculativo para aquisição de “Prestação de serviços – POSEUR 
2020 Ciclo Urbano da Água – Cadastro de infraestuturas”, por 
ajuste direto à empresa GTE – Gabinete Técnico de Consulta-
doria e Gestão de Empresas, SA, com o NIF 500122920, pelo 
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valor base de 15.000,00€ (quinze mil euros) acrescidos de Iva 
à taxa legal em vigor, e nos termos do previsto no artigo 75.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 
Deliberação Nº 273/2015
Procedimento por concurso público para aquisição de 
serviços de “Desenvolvimento das Atividades de Enri-
quecimento Curricular (Aprendizagem da Língua Inglesa, 
Atividade no Domínio Desportivo e Atividades nos Do-
mínios Artístico e Científico) nas Escolas do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico do Concelho de Espinho, para o ano letivo 
2015/2016” (ref.ª 2015-059-CP); Recurso hierárquico in-
terposto pela concorrente “Espalha Ideias – Atividades de 
Tempos Livres, Lda.”
Presente a informação nº 8176/2015 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o processo no mesmo referido (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e, concordando com a proposta 
e análise dos serviços, deliberou, por maioria com os votos 
contra dos Vereadores do PS, negar provimento ao recurso 
hierárquico interposto e confirmar o ato recorrido, mantendo a 
decisão de não adjudicação com a consequente revogação da 
decisão de contratar proferidas por Despacho CP n.º 136/2015 
exarado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho 
em 7 de setembro de 2015, na medida em que as decisões 
em causa foram tomadas por ato administrativo validamente 
praticado, com invocação e sustentação nos pressupostos de 
facto e direito que se encontram plasmados na informação do 
Júri do Procedimento de 7/09/2015 (cujo teor aqui se repro-
duz na íntegra; e que se encontra publicitada na plataforma 
eletrónica de contratação onde decorreu este procedimento); 
uma vez que a reorganização da componente letiva das AEC 
acordada entre os Agrupamentos de Escolas e o Município em 
1/09/2015 para cumprimento do fixado pela Portaria n.º 644-
A/2015, de 24 de agosto, se constitui como uma circunstância 
imprevista que tornou necessário alterar aspetos fundamen-
tais das peças do procedimento após o termo do prazo fixa-
do para a apresentação das propostas (cf. artigo 79.º/1, c) do 
Código dos Contratos Públicos). Mais se tendo deliberado, por 
maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, para efeitos 
da notificação à recorrente da presente decisão, juntar a infor-
mação que a sustenta. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 de setem-
bro de 2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor 
de mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): 
quinhentos e vinte e três mil trezentos e sessenta euros e se-
tenta e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um 
milhão duzentos e trinta e três mil quinhentos e setenta euros 
e setenta e quatro cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e um mil 
trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. A Câmara 
foi ainda informada que até ao dia 28 de setembro do corrente 

ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e cinco 
milhões quatrocentos e oito mil duzentos e quarenta e um eu-
ros e vinte e seis cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de vinte e dois milhões setenta e 
seis mil duzentos e dezanove euros e doze cêntimos.

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

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, antecipar a reunião de 
Câmara do dia 19 de outubro para o dia 12 de outubro, pelas 
11:00 horas, sendo a mesma pública. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 21/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DOZE DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E QUINZE .

Aos doze dias do mês de outubro 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 Presi-
dência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 
Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vi-
cente de Amorim Alves Pinto, Quirino Manuel Mesquita de Je-
sus, José Barbosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, 
tendo faltado, por motivo justificado, os Senhores Vereadores 
Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca e Luís Miguel Pe-
reira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 11.00 horas, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coor-
denadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Finan-
ceira e Turismo. 

Deliberação Nº 274/2015
Aprovação da ata n.º 20/2015 de 5 de outubro
Em virtude da ata n.º 20/2015 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 5 de outubro, ter sido entregue em fotocópia a 
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todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 275/2015
Abertura de procedimento, aprovação do programa de 
concurso e do caderno de encargos, para a aquisição de 
serviços do procedimento designado de “Serviços de re-
colha e transporte a destino final de resíduos sólidos ur-
banos”
Presente a informação nº 8168/2015 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 os documentos na mesma referi-
dos. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a abertura do procedimento nos termos 
propostos, aprovar a proposta da designação dos membros 
do júri do procedimento, bem como o respetivo programa de 
concurso e caderno de encargos, nos termos do disposto na 
alínea f) do n. 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, em conjugação com a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de julho, para a aquisição de 
“Serviços de recolha e transporte a destino final de resíduos 
sólidos urbanos”, por concurso público (com publicidade inter-
nacional), pelo valor base de 2.250.000,00 € (dois milhões, 
duzentos e cinquenta mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor. 

Deliberação Nº 276/2015
Pedido de indemnização - Danos na viatura 98-MH-52
Presente a informação nº 8188/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento de 171,87€ (cento e setenta 
e um euros e oitenta e sete cêntimos) a Maria Deolinda dos 
Santos Camarinha portadora do CC 09846503, referente aos 
prejuízos decorrentes do acidente ocorrido com a sua viatura 
98-MH-52.  

Deliberação Nº 277/2015
Procedimento de Hasta Pública – Piscina Municipal
Presente a informação nº 8187/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título precá-
rio da exploração económica do espaço municipal destinado a 

cafetaria sito na Piscina Municipal de Espinho. Mais deliberou 
a Câmara, também por unanimidade, designar, desde já, os Srs. 
Vereadores Vicente Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria, para 
integrarem a Comissão que irá efetuar o procedimento de has-
ta pública, com início às 11:00 horas do dia 10 de novembro de 
2015. 

Deliberação Nº 278/2015
Anteprojeto “Prolongamento Sul da Avenida 24 (entre as 
ruas 41 e do Formal)”
Presente a informação nº 8388/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 
com os votos contra dos vereadores do PS, aprovar o Antepro-
jeto “Prolongamento Sul da Avenida 24 (entre as ruas 41 e do 
Formal)” e revogar a deliberação de Câmara de 28/06/1995. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra este 
ponto por considerarem que este ímpeto arruador, ressuscitan-
do um projeto com mais de 20 anos, é completamente inusi-
tado. Desde logo porque ficamos sem saber de que se trata 
afinal: se de uma simples intenção de recuperar uma diretriz 
do passado (“Plano Estrutura”), ou de redefinir algo mais con-
sistente (“Estudo Prévio ou “Anteprojeto”) tendo em conta a 
realidade atual e uma estratégia para o território. Se a ideia é a 
de fazer aprovar um Anteprojeto, então falta-lhe conteúdo, em 
particular perfis longitudinais e transversais, que evidenciem 
como é que a nova via se irá implantar no terreno e relacionar 
com a envolvente próxima construída ou a construir. Faltam-
-lhe também Anteprojetos de especialidade. Sabemos, apenas, 
que se trata de uma nova rua com duas faixas de circulação, 
estacionamento automóvel de ambos os lados, uma ciclovia e, 
imagine-se, que tem uma passagem de nível no cruzamento 
com a Linha do Vale do Vouga. Notável. É-nos dito também 
que, pontualmente serão construídas rotundas e até “rotundas 
duplas”, afastadas menos de 50 metros uma da outra nos cru-
zamentos da Avenida 24 com as Ruas 41 e 43. Uma originali-
dade. Finalmente, mas não menos preocupante, são as dúvidas 
e incertezas plasmadas na memória descritiva que acompanha 
o “Anteprojeto”: o “conflito” com a Ribeira de Silvalde e com a 
Linha do Vale do Vouga, passando pela necessidade de alargar 
a intervenção para além dos limites propostos em 1995, em 
particular, propondo uma extensão para nascente até à Rua 
32 e, para poente, até á passagem de nível de Silvalde. Tam-
bém aqui a memória descritiva salienta “as incertezas quanto 
ao tipo de passagem de nível prevista (sob ou sobre) a linha 
do Norte, bem como a localização da Estação de Silvalde e res-
petivo parque de estacionamento previsto em sede de revisão 
do PDM”. Em lugar de apresentar soluções é o próprio Antepla-
no que suscita as inquietações. Daí que, ou esta proposta tem 
outra finalidade que não é explicada, ou trata-se de mais uma 
obra para não ser executada.” 
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Deliberação Nº 279/2015
Paróquia de Paramos: ocupação da via pública
Presente a informação nº 8444/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara 
que autorizou a Paróquia de Paramos a realizar uma procissão 
de velas nas ruas daquela freguesia, no dia 3 de outubro de 
2015. 

Deliberação Nº 280/2015
Ocupação da via pública para realização de “cãominhada”
Presente a informação nº 8446/2015 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. Votação: A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
este ponto da ordem de trabalhos, por motivo de não se ter 
realizado. 

Deliberação Nº 281/2015
ACIVE - Associação Cívica de Espinho - Pedido de ocupa-
ção do espaço público
Presente a informação nº 8446/2015 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. 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido da ACIVE - Associação Cívica de Espinho 
para ocupar o espaço público para realizar uma conferência de 
imprensa, no dia 5 de Outubro de 2015, pelas 11.30h, na Av. 8 
no passeio a Sul da Estação ferroviária de Espinho. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do 06 de outubro de 
2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2014 no valor de 
mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos): 
seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta e cinco 
euros e um cêntimo. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um mi-
lhão duzentos e trinta e três mil oitocentos e quarenta e nove 
euros e oitenta e quatro cêntimos. DOCUMENTOS: trinta e 
um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. 
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 06 outubro do 
corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de trinta 
e cinco milhões quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos 
e quarenta e quatro euros, tendo sido efetuados pagamentos 
até ao mesmo dia no valor de vinte e dois milhões duzentos e 
sessenta e oito mil duzentos e noventa e um euros e cinquenta 
e dois cêntimos. 

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

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reu-
nião de Câmara para o dia 30 de outubro, pelas 17:00 ho-
ras. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Chefe de Divisão

ATA N. 22/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E QUINZE .

Aos trinta dias do mês de outubro 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 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, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-
bosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e 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. 

Deliberação Nº 282/2015
Aprovação da ata n.º 21/2015 de 12 de outubro
Em virtude da ata n.º 21/2015 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 12 de outubro, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
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os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 283/2015
Tarifário 2016 - Serviços de Água, Drenagem e Tratamen-
to de Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos
Presente a informação n.º 9083/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maio-
ria com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar o Tarifá-
rio dos Serviços de Abastecimento de Água, Águas Residuais 
e de Resíduos Sólidos Urbanos, nos termos do artigo 8.º da Lei 
n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pelas Leis n.º 64-
A/2008, de 31 de dezembro e 117/2009, de 29 de dezembro, 
o artigo n.º 21º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, as alí-
neas c) e g) do n.º 1 do artigo 25º e as alíneas e) e k) do n.°1 
do artigo 33°, todas da Lei n.°75/2013, de 12 de Setembro. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal 
de Espinho votaram contra o tarifário proposto para o ano de 
2016, por considerarem que o universo de famílias mais desfa-
vorecidas atingidas é demasiadamente restrito e o regulamen-
to tarifário não está em conformidade com as recomendações 
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR). Não temos dúvidas que só a obrigatoriedade de in-
trodução do tarifário social em 2016 fez com que este execu-
tivo se visse obrigado a introduzir esta medida no tarifário da 
água, saneamento e RSU do concelho de Espinho. Desde 2003 
que existe a obrigatoriedade do Princípio do Equilíbrio Finan-
ceiro nos Sistemas de Abastecimento de Água, Saneamento 
e Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s), onde as despesas deste 
tipo de sistemas deverão ser iguais ou inferiores às receitas 
arrecadadas. Desde Agosto de 2009 que a recomendação 
1/2009 da ERSAR, não só harmoniza a forma de estabelecer 
os escalões, como se refere à introdução do tarifário social para 
utilizadores domésticos de menor rendimento e para famílias 
numerosas independentemente do seu nível de rendimento. 
A Câmara Municipal de Espinho implementou a uniformização 
dos escalões a partir de 2010, mas nunca teve intenção de 
introduzir os tarifários especiais que visam dar acesso ao sis-
tema às famílias mais carenciadas e de menor rendimento. Não 
introduziu o tarifário social de forma voluntária, (foi um dos 82 
concelhos dos 278 concelhos em Portugal Continental que não 
o fez), uma vez que existiria, no limite, uma potencial perda de 
receita de cerca de 3%. (No entanto, aumentou 2,4% os preços 
do tarifário em anos em que a inflação foi nula ou negativa e 
não se ouviu o executivo contra o Governo, (ao contrário dos 
seus homólogos de Vila Nova de Gaia e Porto), quando este 
decidiu aumentar os preços dos concelhos do litoral em 40% 
nos próximos 5 anos). Apenas em 1 de janeiro de 2016 é que 
a Câmara Municipal de Espinho vai introduzir o tarifário social 
e de uma forma obrigatória com caráter de Lei, demonstrando 

que não queria que os mais desfavorecidos tivessem acesso a 
um tarifário que correspondesse à situação de fragilidade eco-
nómica de mais de 40% da população Espinhense, menospre-
zando e violando o Princípio da Acessibilidade Económica. Este 
executivo, com a introdução destes tarifários especiais, não 
consegue atingir a maior parte das famílias carenciadas des-
te concelho e subverte parte das recomendações da ERSAR. O 
tarifário para 2016 com a introdução dos tarifários especiais, 
(Social e para Famílias Numerosas), não consegue ser suficien-
te abrangente para englobar a maior parte da população mais 
vulnerável, nomeadamente, os idosos, famílias monoparentais 
e famílias com subsídio de desemprego, devido à introdução 
de uma “per capitação” com o montante de uma Pensão Social 
de 201,53€. Para além de ser claramente insuficiente, reve-
la uma sensibilidade social perigosa e que limita o acesso da 
maior parte dos mais desfavorecidos ao sistema. A Câmara Mu-
nicipal de Espinho através da introdução desta medida, (a “per 
capitação”), não prevista na recomendação da ERSAR, não quis 
introduzir limites mais transparentes e que permitiriam, sem 
qualquer tipo de dúvida, o acesso mais alargado de agregados 
familiares mais vulneráveis e de menor rendimento, (muitos 
deles abaixo do limiar da pobreza), nomeadamente, através 
da isenção das taxas fixas que permitiriam uma redução de 
10,92€/mês ou impor um limite de acesso mais linear como o 
Salário Mínimo Nacional, 505 euros, uma vez que na recomen-
dação 1/2009 da ERSAR o limite para ter acesso ao tarifário 
social é de 2 salários mínimos nacionais, 1.100 euros. Acha-
mos estranho que neste documento de 20 páginas, não exista 
qualquer menção aos meios de publicitação que devem estar 
subjacentes à ampla divulgação da introdução destas tarifas 
especiais, nomeadamente, através da fatura da água, sanea-
mento e resíduos sólidos, e-mail, site institucional da Câmara 
Municipal de Espinho (www.cm-espinho.pt) e imprensa local, 
regional e nacional. Dá a ideia que este executivo não quer que 
os seus concidadãos sejam informados da introdução destes 
tarifários especiais. Por último, termos a convicção que este 
tarifário social não tem a capacidade de cumprir os mínimos 
sociais e que restringe a condição humana a uma mera lógica 
numérica. Traduz, claramente, a sobreposição da Tecnocracia à 
Política.” 

Deliberação Nº 284/2015
Documentos Previsionais para o ano 2016
Presente a informação nº 9100/2015 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 os documentos na mesma referi-
dos. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) 
do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, 
ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, os Do-
cumentos Previsionais para o ano 2016 – opções do plano e 
proposta de orçamento – e após a sua submissão à DGAL, para 
apreciação técnica, conforme previsto na alínea b) do nº 1 do 
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artigo 10º da Lei nº 43/2012 de 28 de Agosto. Os Vereadores 
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Verea-
dores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho vo-
taram contra os documentos previsionais para o ano de 2016, 
por considerarem o seguinte: Este orçamento apresenta, mais 
uma vez, receitas de duvidosa arrecadação, o que reflete um 
inflacionamento artificial que poderá cair num exercício or-
çamental de risco elevado. O facto de não serem objetivos e 
pragmáticos na obtenção da receita, este executivo tem sem-
pre a tentação de através de receita extraordinária de difícil 
arrecadação, (de forma a elevar o défice orçamental a um saldo 
primário positivo), para dar cumprimento ao disposto na Lei 
dos compromissos e dos Pagamentos em Atraso e conseguir 
o almejado princípio do equilíbrio orçamental preconizado pela 
Lei das Finanças Locais. Existem receitas neste documento 
previsional que transitam de orçamento em orçamento desde 
2013, (cerca de 1,2 milhões de euros), indiciando essa prática 
que há na realidade um desequilíbrio orçamental e que para o 
equilibrar se empola a receita, uma vez que as verbas da des-
pesa estão comprometidas. É recorrente este tipo de prática 
no atual executivo e não deixa de ser estranho que este mon-
tante continuem por arrecadar ao fim de 3 anos. Mediante os 
quadros apresentados, nomeadamente o da despesa, temos a 
convicção que o princípio do equilíbrio orçamental poderá a es-
tar em default, uma vez que as receitas correntes em algumas 
rubricas poderão estar acima do expectável e a margem para 
cobrir todas as despesas são muito diminutas para pagar todos 
os compromissos, as amortizações de médio e longo prazo e o 
funcionamento da própria estrutura municipal. Basta que um 
dos impostos municipais sofra uma pequena diminuição, (o que 
poderá acontecer, tendo em conta que estamos num ano em 
que se efetuaram novamente as avaliações aos imóveis e que 
por norma farão baixar o montante a pagar pelos Espinhen-
ses), para que este equilíbrio orçamental deixe de existir e o 
orçamento não cumpra com as normas de equilíbrio orçamental 
em vigor. Usa e abusa de rubricas abertas com uma dotação 
orçamental residual de forma a evitar necessidade de revisões 
futuras, não está de acordo com as práticas orçamentais em 
vigor e com a transparência e respeito das competências dos 
diferentes órgãos de fiscalização, em concreto, a oposição 
existente na câmara municipal e a assembleia municipal. As 
“Despesas com Pessoal” têm um peso de aproximadamente 
47% nas despesas correntes previstas, ultrapassando larga-
mente o limite estipulado por Lei de 35%. A grande prioridade 
em termos de obras para o ano 2016, a “Intervenção no canal 
ferroviário e articulação com a envolvente”, possui apenas fi-
nanciamento garantido em 12,35%, dos cerca de 16,6 milhões 
de euros previstos. Para esta obra estruturante, o financia-
mento já deveria estar substancialmente mais adiantado, no-
meadamente quando se iniciar esta requalificação em 2016. 
A única medida de redução de despesa que se encontra con-
templada no PAEL, a “Instalação de Estação de Transferência”, 
está por fazer e deveria estar a funcionar desde 2014. Não se 
perspetiva o início da obra, uma vez que nunca esteve inscrito 
nos diversos documentos previsionais desde o compromisso 

de o executar em 2013, ou seja, este executivo nunca teve 
intenção de cumprir com o compromisso que estabeleceu com 
o Estado, aquando do PAEL. O Plano de Atividades e o Plano 
Plurianual de Investimentos revelam que há claramente um de-
sinvestimento em equipamentos que necessitam ter uma rele-
vância turística assinalável e que se encontram há longos anos 
inscritos nos documentos previsionais da Câmara Municipal de 
Espinho (CME) e que continuam sem qualquer tipo de financia-
mento. O PPI deveria apontar para uma estratégia futura bem 
delineada e continua a ser alimentado com projetos do passado 
ainda por efetuar, muitos deles ultrapassados e sem qualquer 
valor acrescentado para o município. Não há, neste documento 
previsional, uma aposta em áreas como a ciência, a educação, 
na eficiência energética, a proteção civil ou na solidariedade 
social. Este executivo prefere apostar em eventos de duvidosa 
qualidade e que deveriam ter uma dinâmica própria, nomeada-
mente de iniciativa privada. A previsão de mais uma concessão 
no valor constante no Quadro I, (síntese da situação financeira 
atual e previsões de evolução do PAEL) para vendas de bens de 
investimento de 3 milhões de euros, demonstra que todos as 
anteriores propostas falharam. (concessão do parque de cam-
pismo em 1 milhão de euros, terreno no quarteirão entre as 
rua 2 e 4, 29 e 31 para o orçamento para 2013 em 2,5 milhões 
de euros, habitações devolutas, terrenos e concessão dos par-
ques de estacionamento à superfície para o orçamento para 
2015). Insistir nesta medida restritiva, não trará à economia 
Espinhense a competitividade que se deseja, bem pelo con-
trário, nomeadamente, ao coração do concelho e que é o mais 
importante em termos de turismo e serviços, a cidade de Es-
pinho; Os contratos interadministrativos e os acordos de exe-
cução demonstram que 75% da população é completamente 
menosprezada por pura mesquinhez político-partidária, sendo 
apenas contemplada com 38,22% dos montantes totais con-
templados para o efeito. Há discriminação, falta de equidade 
e igualdade promovida pelo executivo municipal em inúmeras 
áreas de competências entre as freguesias do concelho. Acha-
mos estranho que as freguesias de Anta / Guetim e Espinho re-
cebem apenas 25% das verbas correspondentes aos contratos 
interadministrativos e foram as únicas que acionaram grande 
parte, senão todas as competências plasmadas no conceito de 
“Delegação Legal”. Esta considera que algumas competências 
das câmaras municipais se consideram delegadas nas juntas 
de freguesia, nomeadamente, a gestão e manutenção de es-
paços verdes, limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 
sumidouros, manutenção do mobiliário urbano instalado no 
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de con-
cessão, gestão e manutenção corrente de feiras e mercados, 
realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico e 
promoção e manutenção dos espaços envolventes nos equipa-
mentos que albergam a educação pré-escolar e do primeiro ci-
clo. Ao contrário do que a introdução do documento preconiza, 
não há qualquer aumento significativo das verbas destinadas 
às juntas de freguesia e há, claramente, dolo do município na 
delegação das competências que se consideram delegadas nas 
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juntas de freguesia, uma vez que muitas das competências são 
reclamadas por grande parte destas. Por último, consideramos 
que o empréstimo de curto prazo para 2016 de 1 milhão de 
euros é necessário porque vai servir para colmatar problemas 
de tesouraria, tal como preconiza a Lei. No entanto, temos a 
sensação que o montante do empréstimo de curto prazo con-
traído para o ano corrente, (1,8 milhões de euros), não serviu 
apenas para fazer face aos crónicos problemas de tesouraria e 
que o documento financeiro de controlo do executivo eviden-
cia plenamente.” 

Deliberação Nº 285/2015
Protocolo “Collaboration Agreement for a Common Path 
of Development of Coastal Cities”, no âmbito do Projeto 
Europeu EU-FIN - European Union Fishing Network
Presente a informação nº 9089/2015 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 maio-
ria com abstenção dos Vereadores do PS, ratificar o Protocolo 
Institucional “Collaboration Agreement for a Common Path of 
Development of Coastal Cities”, no âmbito do Projeto Europeu 
EU-FIN - European Union Fishing Network, nos termos do nº 3, 
do art.º 35 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. Os Vereado-
res do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Ve-
readores do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho 
abstiveram-se no Protocolo EUFIN, uma vez que preferimos 
aguardar pelos resultados da implementação das medidas que 
têm como objetivo promover o setor das pescas e incentivar al-
ternativas à atividade nos períodos em que não há capturas de 
pesca, assim como, a troca de práticas inovadoras de promoção 
e regulação da pesca sustentável e a promoção de um regime 
especial para as tipologias de pesca artesanal.” 

Deliberação Nº 286/2015
Aprovação das “Normas internas de organização e funcio-
namento do Fundo de Emergência Social Municipal para 
2015”
Presente a informação nº 9109/2015 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, no âmbi-
to da atribuição genérica dos municípios em matéria de ação 
social prevista na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 
locais; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho) e ao abrigo da competência 
regulamentar das câmaras municipais prevista no artigo 241.º 
da Constituição da República Portuguesa e na parte final da 
alínea k) do n.º do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (na sua redação em vigor), aprovar as “Normas inter-

nas de organização e funcionamento do Fundo de Emergência 
Social Municipal para 2015”, que estabelecem as regras que 
norteiam a sua atribuição e a execução deste programa muni-
cipal no corrente ano civil. 

Deliberação Nº 287/2015
Aprovação da conta final - “Execução de caixa de sanea-
mento – cruzamento da rua Nova da Praia/Monte Lírio”
Presente a informação nº 8881/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a conta final, referente à empreitada “Exe-
cução de caixa de saneamento - cruzamento da rua Nova da 
Praia/Monte Lírio” adjudicada à empresa “MAJOBER – Socieda-
de de Construção Civil e Obras Públicas, Lda.” 

Deliberação Nº 288/2015
Pedido de ocupação da via pública para realização de ca-
minhada solidária
Presente a informação nº 9060/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, autorizar o pedido da Associação Independente 
SIGA para ocupação da via pública, de acordo com o percurso 
indicado, visando a realização de uma caminhada solidária no 
dia 8 de Novembro de 2015, a reverter para a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro. 

Deliberação Nº 289/2015
Escuteiros Lobitos do Agrupamento 274 Espinho – Pedido 
de autorização para venda de velas
Presente a informação nº 9111/2015 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. 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara que 
autorizou o pedido dos Escuteiros – Lobitos do Agrupamento 
274 Espinho, para venda de velas, nos dias 31 de outubro e 1 
de Novembro, junto ao portão principal do cemitério de Espi-
nho. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 22 de outubro 
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): 
quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e cinquenta e um 
euro e noventa e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-
TAIS: um milhão cento e sessenta e quatro mil oitocentos e 
dezanove euros e sessenta e nove cêntimos. DOCUMENTOS: 
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trinta e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cên-
timos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 22 outu-
bro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor de 
trinta e cinco milhões setecentos e trinta e um mil novecentos 
euros e vinte e cinco cêntimos, tendo sido efetuados pagamen-
tos, até ao mesmo dia, no valor de vinte e três milhões qui-
nhentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e três euros 
e sessenta 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. 

Reuniões de Câmara
A Câmara deliberou, por unanimidade, marcar a próxima reu-
nião de Câmara para o dia 9 de novembro de 2015, pelas 17:00 
horas. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 

A Chefe de Divisão

ATA N. 23/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E QUINZE .

Aos nove dias do mês de novembro 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 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, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, José Bar-
bosa Mota, Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria e 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. 

Período de Antes da Ordem do Dia 
Voto de Pesar
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentado o voto de 
pesar, que a seguir se transcreve, em memória do Coronel Ar-
mando José Teixeira Jacinto: “A morte do Coronel Armando José 
Teixeira Jacinto constitui uma perda para Espinho. Com uma 
carreira militar exemplar, o coronel Jacinto foi Vereador da Câ-
mara Municipal de Espinho e deixa a recordação e a marca de 
um cidadão ativo e empenhado no desenvolvimento do conce-
lho no apoio às mais diversas coletividades de que foi associa-
do e dirigente. Promoveu e apoiou causas e iniciativas humani-
tárias. Aprofundou o relacionamento e a amizade entre o povo 
da sua cidade e as comunidades africanas por onde passou na 
sua carreira militar. Enquanto autarca dinamizou o processo de 
geminação entre as cidades de Espinho e Namibe em Angola, 
da Beira em Moçambique e de S. Filipe em Cabo Verde. O coro-
nel Armando José Teixeira Jacinto era um homem marcado pela 
retidão de princípios, de honestidade, de cultura e de exemplo 
cívico. O Coronel Jacinto amou, viveu e morreu na cidade de Es-
pinho que neste ano de 2015 lhe conferiu justamente o Título 
de Cidadão de Espinho.” Aprovado por unanimidade. 

Ordem do dia 

Deliberação Nº 290/2015
 Aprovação da ata n.º 22/2015 de 30 de outubro
Em virtude da ata n.º 22/2015 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 30 de outubro, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 291/2015
Alteração à Tabela de Preços 2015 
Presente a informação n.º 9127/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, 
aprovar a tabela de preços, a qual entrará em vigor no dia ime-
diatamente a seguir à sua aprovação, de acordo com a alínea e) 
do nº 1 do art.º 33 da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro. 

Deliberação Nº 292/2015
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Centro Social de Paramos- Terapias - ano letivo 
2015/2016
Presente a informação n.º 9421/2015 da Divisão de Educação, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
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que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como os do-
cumentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Espinho 
e o Centro Social de Paramos para apoio ao programa de aulas 
ao ensino especial do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensi-
no básico durante o ano letivo 2015/2016, pelo valor base de 
€16.680,00 (dezasseis mil seiscentos e oitenta euros), isento 
de IVA. 
Deliberação Nº 293/2015
Atribuição de um lugar de garagem; Mónica Sofia Zenha 
de Sousa, Titular da atribuição, a título precário, da explo-
ração económica da loja 5, sita no rés-do-chão do bloco 5 
do Conjunto Habitacional da Ponte de Anta (estabeleci-
mento de comércio para atividade de frutaria)
Presente a informação nº 9438/2015 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 os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concor-
dando com a informação dos serviços, deliberou, por maioria 
com abstenção dos Vereadores do PS, atribuir a Mónica Sofia 
Zenha de Sousa, enquanto adjudicatária e titular da explora-
ção do espaço municipal atrás referido, o direito de utilizar, 
a título precário e condicional, o lugar de garagem identifi-
cado pelo número “14” do Bloco 5 do Conjunto Habitacional 
da Ponte de Anta, pelo período de vigência da atribuição da 
loja 5 que se lhe encontra titulada pelo contrato celebrado em 
23/05/2014, sendo devido o pagamento pela titular do valor 
mensal de 20,00€ (vinte euros), a liquidar conjuntamente com 
o pagamento da renda mensal. Mais deliberou que a atribuição 
do direito de utilização do lugar de garagem “14” se encontra 
condicionada à possibilidade de o Município resgatar o lugar de 
garagem revogando a respetiva atribuição, na eventualidade 
de existir necessidade de atribuir o lugar a um morador do Blo-
co que o requeira e ainda não seja titular de lugar de garagem 
e não existam mais lugares disponíveis. 

Deliberação Nº 294/2015
Procedimento de Hasta Pública para atribuição a título 
precário da exploração económica do espaço municipal 
destinado a cafetaria sito no Pavilhão Napoleão Guerra
Presente a informação nº 9369/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
procedimento de hasta pública para atribuição a título precá-
rio da exploração económica do espaço municipal destinado a 
cafetaria sito no Pavilhão Napoleão Guerra. Mais deliberou a 
Câmara, designar, desde já, os Srs. Vereadores Vicente Pinto, 
Quirino de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão 
que irá efetuar o procedimento de hasta pública, com início às 
10.00 horas do dia 24/11/2015. 

Deliberação Nº 295/2015
Procedimento para atribuição, por sorteio, do direito de 
ocupação de 5 bancas no espaço complementar de utili-
zação coletiva integrante dos apoios de pesca
Presente a informação nº 9436/2015 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por maioria com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar o 
Procedimento para atribuição, por sorteio, do direito de ocupa-
ção de 5 bancas no espaço complementar de utilização coleti-
va integrante dos apoios de pesca. Mais deliberou a Câmara, 
designar, desde já, os Srs. Vereadores Vicente Pinto, Quirino 
de Jesus e Carlos Sárria para integrarem a Comissão que irá efe-
tuar o procedimento de sorteio, com início às 11.00 horas do 
dia 24/11/2015.  

Deliberação Nº 296/2015
Projeto de Execução da Requalificação e Valorização do 
“Sítio” da Barrinha de Esmoriz
Presente a informação n.º 9427/2015 dos Serviços de Pla-
neamento 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). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o Projeto de Execução da Requalificação e 
Valorização do “ Sitio” da Barrinha de Esmoriz.  

Deliberação Nº 297/2015
Medida cautelar para redução do horário do estabeleci-
mento
Presente a informação n.º 9346/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 
com abstenção dos Vereadores do PS, aprovar a aplicação da 
medida cautelar de redução de horário de funcionamento do 
estabelecimento Café Utwo, sito na Rua 14, nº 643, para as 
23H:00 (inicio do período noturno), nos termos do artigo 27.º 
n.º 2 do Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-
-Lei 9/2007 de 17 de janeiro, até que seja comprovado, me-
diante apresentação dum ensaio acústico certificado por uma 
empresa acreditada na área do ruído, que o funcionamento do 
estabelecimento cumpre as normas legais e regulamentares 
em vigor, nomeadamente, o critério de incomodidade previsto 
no Regime Legal sobre Poluição Sonora. 

Deliberação Nº 298/2015
Autorização para gerar empena sobre prédio de que a Câ-
mara Municipal é proprietária
Presente a informação nº 9339/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
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ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria 
com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a criação da 
empena resultante do pedido de licenciamento/legalização da 
habitação familiar sita na Rua de Miros n.º 419, requerido pelo 
Sr. Adolfo da Silva Couto. Os Vereadores do PS apresentaram 
a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido So-
cialista votaram contra este ponto por considerarem que, em 
primeiro lugar, o âmbito das competências da CCDR-N nesta 
matéria é distinto e não se sobrepõe ou substitui o parecer 
dos serviços técnicos camarários a quem compete à verifica-
ção do Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). Em 
segundo lugar, independentemente dos acordos que haja en-
tre os proprietários dos terrenos confinantes, os seus direitos 
não são prescindíveis face à lei vigente, sob pena de poder 
ser evocada a nulidade dos consequentes atos administrati-
vos.” 
Deliberação Nº 299/2015
Autorização para alteração de fachadas do edifício sito no 
gaveto das Ruas 29, 31 e 28 em Espinho
Presente a informação nº 9282/2015 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, conceder autorização para a realização das obras de 
alteração de fachada requeridas através do processo LE-OOU 
11/2015. 

Deliberação Nº 300/2005
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação nº 9281/2015 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. Votação: A Câmara to-
mou conhecimento dos livros doados à Biblioteca Municipal 
José Marmelo e Silva, nos meses de setembro e outubro de 
2015 e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas libe-
ralidades. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 3 de novembro 
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): nove-
centos e oitenta e três mil duzentos e cinquenta e nove euros 
e sessenta cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um mi-
lhão cento e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e cin-
co euros e sessenta e quatro cêntimos. DOCUMENTOS: trinta 
e um mil trezentos e treze euros e noventa e quatro cêntimos. 
A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 3 de novembro do 
corrente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta 
e cinco milhões setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e 
noventa e sete euros e quarenta e três cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de vinte e 
quatro milhões cento e quinze mil e quarenta e dois euros e 
trinta e oito cêntimos.
 
III Gala do Desporto – Atribuição dos prémios de desporto 
do Município de Espinho
A Câmara tomou conhecimento dos prémios de desporto atri-
buídos pelo Município de Espinho, na III Gala do Desporto, rea-
lizada a 24 de outubro de 2015.  
III Gala do Desporto – Felicitações
A Câmara Municipal tomou conhecimento das felicitações que 
lhe foram endereçadas pela Direção da Academia José Moreira 
pela organização da III Gala do Desporto e pelo espetáculo pro-
porcionado. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 

A Chefe de Divisão

ATA N. 24/2015
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO  
DE DOIS MIL E QUINZE .

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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. 
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Deliberação Nº 301/2015
Aprovação da ata nº 23/2015 de 9 de novembro
Em virtude da ata n.º 23/2015 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 9 de novembro, ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação, por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 302/2015
Contratação de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 
2016
Presente a informação n.º 9820/2015 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, propor a adjudicação ao Banco BPI, 
S.A., atendendo às condições apresentadas na Proposta. Mais 
deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea ccc), do n.º 1, 
do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, remeter 
a sua Proposta e respetivo processo à Assembleia Municipal 
para que este Órgão autorize a contratação do Empréstimo de 
curto prazo, conforme estipulado na alínea f), do n.º 1, do artigo 
25.º conjugado com o n.º 4 do mesmo artigo da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

Deliberação Nº 303/2015
Tabela de taxas para o ano 2016
Presente a informação n.º 9818/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, sub-
meter à aprovação da Assembleia Municipal a Tabela de Taxas 
para 2016, no âmbito da alínea ccc) do nº 1 do art. 33 da Lei 
nº 75/2013, de 12 de Setembro, e para efeitos do previsto na 
alínea b) do nº 1 do art.º 25 da referida Lei. 

Deliberação Nº 304/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e Academia de Música de Espinho
Presente a informação n.º 9697/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 
e a Academia de Música de Espinho para efeitos de utilização 

da Piscina Municipal de Espinho pela Escola Profissional de Mú-
sica de Espinho no ano letivo 2015/2016. 

Deliberação Nº 305/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida
Presente a informação n.º 9698/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida para 
efeitos de utilização da Piscina Municipal de Espinho no ano 
letivo 2015/2016. 

Deliberação Nº 306/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de 
Espinho e Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira
Presente a informação n.º 9699/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira para efeitos 
de utilização da Piscina Municipal de Espinho no ano letivo 
2015/2016. 

Deliberação Nº 307/2015
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Instituto Piaget
Presente a informação n.º 9700/2015 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 
que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o do-
cumento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho 
e o Instituto Piaget para efeitos de cooperação mútua e utiliza-
ção de instalações desportivas municipais – piscina municipal 
de Espinho e nave desportiva polivalente de Espinho - no ano 
letivo 2015/2016. 

Deliberação Nº 308/2015
Protocolo de cooperação entre o Município de Espinho e o 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida - 
ano letivo 2015/2016
Presente a informação n.º 9846/2015 da Divisão de Educa-
ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o Protocolo de cooperação entre o Município 
de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
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Almeida para despesas diversas em matéria de educação, pelo 
valor de € 30.076,33 (trinta mil setenta e seis euros e trinta e 
três cêntimos) não sujeito a IVA.

Deliberação Nº 309/2015
Protocolo de cooperação entre o Município de Espinho e 
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira - ano le-
tivo 2015/2016
Presente a informação n.º 9848/2015 da Divisão de Educa-
ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o Protocolo de cooperação entre o Município 
de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira 
para despesas diversas em matéria de educação, pelo valor de 
€29.695,93 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e cinco eu-
ros e noventa e três cêntimos), não sujeito a IVA. 

Deliberação Nº 310/2015
Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho, o 
Instituto de Segurança Social I.P. e o Instituto de Empre-
go e Formação Profissional, I.P., para cedência de espaço 
no edifício do Mercado Municipal
Presente a informação n.º 9878/2015 do Gabinete de Apoio à 
Presidência e Vereação, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente a proposta de minuta de 
protocolo, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a presente minuta e ratificar a celebração do “Proto-
colo de colaboração entre o Município de Espinho, o Instituto 
de Segurança Social I.P. e o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, I.P., para cedência de espaço no edifício do Merca-
do Municipal”, de acordo com os considerandos e termos nele 
fixados. 

Deliberação Nº 311/2015
Procedimento por hasta pública para atribuição da con-
cessão de 7 lojas comerciais, 11 espaços comerciais, 10 
espaços de venda e 14 bancas existentes no piso inferior 
do Mercado Municipal
Presente a informação n.º 9883/2015 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, realizar um procedimento de hasta pública para atribui-
ção, a título precário, da concessão de 7 lojas comerciais, 11 
espaços comerciais, 10 espaços de venda e 14 bancas existen-
tes no piso inferior do Mercado Municipal de Espinho. Mais deli-
berou a Câmara, também por unanimidade, aprovar as peças do 
procedimento em causa (Programa e Condições) e marcar o ato 
público para o dia 10/12/2015, pelas 10:00 horas, designando 
para o efeito a Comissão constituída pelos Vereadores Vicente 

Pinto, Quirino de Jesus e Carlos Sárria. 

Deliberação Nº 312/2015
Pedido de indemnização - Danos na viatura 47-91-ZB - 
Ana Paula Lopes Araújo
Presente a informação n.º 9733/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento do valor de 101,96€ (cento e 
um euros e noventa e seis cêntimos) a Ana Paula Lopes Araújo, 
com o NIF 200514113, referente aos prejuízos decorrentes do 
acidente ocorrido com a sua viatura 47-91-ZB. 

Deliberação Nº 313/2015
Pedido de indemnização - Danos na viatura 28-27-OV – 
Bruno Manuel Pereira Cabral
Presente a informação n.º 9715/2015 da Divisão de Servi-
ços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar o pagamento do valor de 110,00€ 
(cento e dez euros) a Bruno Manuel Pereira Cabral com o NIF 
221921109, referente aos prejuízos decorrentes do acidente 
ocorrido com a sua viatura 28-27-OV.  

Deliberação Nº 314/2015
Pedido de indemnização por danos provocados na viatura 
de Graça Maria da Rocha Alves
Presente a informação n.º 9709/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento do valor de 122,76€ (cento 
vinte e dois euros e setenta e seis cêntimos) a Graça Maria 
Rocha Alves com o NIF 18942320, referente aos prejuízos de-
correntes do acidente ocorrido com a sua viatura. 

Deliberação Nº 315/2015
Pedido de indemnização por danos provocados na viatura 
de Maria de Lurdes Pereira Freitas
Presente a informação n.º 9739/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento do valor de 90,00€ (noventa 
euros) a Maria de Lurdes Pereira Freitas com o NIF 205071767, 
referente aos prejuízos decorrentes do acidente ocorrido com a 
sua viatura. 
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Deliberação Nº 316/2015
Pedido de indemnização - acidente na via pública com via-
tura de Marlene Leite Saxe
Presente a informação n.º 9672/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento no valor de 70,00 € (setenta 
euros) referente aos prejuízos decorrentes dos danos causados 
na viatura de matrícula 94-NC-93, propriedade de Marlene Lei-
te Saxe, quando circulava Estrada de Santiago em frente ao n.º 
2680 em Silvalde. 

Deliberação Nº 317/2015
Pedido de indemnização - Danos na viatura 58-OM-39 – 
Raquel Odete Maia Guimarães
Presente a informação n.º 9703/2015 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar o pagamento do valor de 119,80€ (cento 
e dezanove euros e oitenta cêntimos) a Raquel Odete Maia 
Guimarães com o NIF 218346751, referente aos prejuízos 
decorrentes do acidente ocorrido com a sua viatura 58-OM-
39. 

Deliberação Nº 318/2015
Serviços de recolha e transporte a destino final de resí-
duos sólidos urbanos
Presente a informação n.º 9862/2015 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, 
concordando com a proposta do Júri (cujo teor aqui se dá como 
reproduzido na íntegra) deliberou, por maioria com abstenção 
dos Vereadores do PS, nos termos e para os efeitos do previsto 
no n.º 5 do artigo 61.º do CCP: i. Rejeitar a lista de erros e omis-
sões apresentada pelo interessado “FCC ENVIRONMENT POR-
TUGAL, S.A.”, por não se tratar de um erro ou omissão nos ter-
mos do consagrado no “Código dos Contratos Públicos” (CCP), 
de acordo com os fundamentos constantes da apreciação do 
Júri do procedimento. ii. Aceitar o erro e omissão indicado pelo 
interessado “ECOAMBIENTE, S.A.”, por existir fundamento para 
aplicação do mecanismo da revisão de preços no presente 
procedimento, nos termos melhor descritos na informação do 
Júri. Mais deliberou, por maioria com abstenção dos Vereado-
res do PS, de acordo com a proposta do Júri, suprir a omissão 
identificada pela interessada “ECOAMBIENTE, S.A.”, passando 
o mecanismo da revisão de preços a ser aplicável no presente 
procedimento, com periodicidade anual e a seguinte fórmula 
de cálculo: 

 
Ct – Coeficiente de atualização a aplicar ao montante sujeito 
à revisão;
S0 – Índice global ponderado dos salários, relativo ao mês ante-
rior ao da data da abertura das propostas;
St – idem, idem, mas relativo ao mês a respeita a situação su-
jeita a revisão;
G0 – Índice do custo do gasóleo, relativo ao mês anterior ao da 
data da abertura das propostas;
Gt – idem, idem, mas relativo ao mês a respeita a situação su-
jeita a revisão;
I0 – Índice de preços no consumidor, ao mês anterior ao da data 
da abertura das propostas;
It – idem, idem, mas relativo ao mês a respeita a situação su-
jeita a revisão.

Deliberação Nº 319/2015
Estudo Prévio – ReCaFE
Presente a informação n.º 9747/2015 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 maioria com os vo-
tos contra dos Vereadores do PS, aprovar o estudo prévio da 
ReCaFE. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte decla-
ração de voto: “O que é que há de comum entre este Estudo 
Prévio e a proposta vencedora do Concurso Público internacio-
nal para a ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EQUIPAMENTOS E 
ARRANJOS EXTERIORES DA PLATAFORMA À SUPERFÍCIE DO 
REBAIXAMENTO DA VIA FÉRREA NO ATRAVESSAMENTO DA 
CIDADE DE ESPINHO? Nada! Só os autores é que são os mes-
mos. Façamos um breve exercício de memória. Em janeiro de 
2008 foi lançado o Concurso Público, no âmbito da União Euro-
peia, organizado em conjunto pela Câmara Municipal de Espi-
nho (CME), REFER e a Ordem dos Arquitetos. O Concurso tinha 
por objeto selecionar a proposta que melhor respondesse aos 
objetivos e pressupostos enunciados no Programa Preliminar 
(elaborado pela Divisão de Estudos e Planeamento da CME), 
com vista à subsequente adjudicação, por ajuste direto, da 
prestação de serviços ao concorrente hierarquizado em primei-
ro lugar. Foram apresentadas 15 propostas a Concurso. O Júri, 
constituído pelos então Presidente e Vice-Presidente, respeti-
vamente, José Mota e Rolando de Sousa, pela Presidente da 
Assembleia Municipal, Dr.ª Graça Guedes, pelo Eng.º José Chi-
quilho, em representação da REFER, pelos representantes da 
Ordem dos Arquitetos, Prof. Arq. Nuno Portas e Arq. Carlos Pra-
ta e, em representação da CME, a Arq.ª Isabel Zenha, o Arq. 
Agostinho Silva e o Arq. Carlos Sárria, como convidado, atribuiu 
o primeiro lugar ao concorrente Rui Lacerda, Arq. Lda. que na 
proposta apresentada “desenvolve uma solução com base 
numa matriz de desenho de pavimento – rede distorcida – que 
tudo parece unir, cerzir ou regular, donde emergem constru-
ções pontuais quase sempre associadas a espaços verdes e 
espelhos de água, dotados de grande flexibilidade e adaptabi-
lidade à mudança de usos de um espaço público contemporâ-
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neo (…)” A 16 de abril de 2008 o Júri elaborou o Relatório Final, 
aprovado e homologado, por unanimidade pela Câmara Munici-
pal em reunião ordinária de 24 de abril de 2008, onde estive-
ram, entre outros, presentes a Vereadora Dr.ª Manuela Aguiar e 
o Vereador Dr.º Pinto Moreira, atual Presidente da Câmara. A 14 
de outubro de 2008 realizou-se a primeira reunião para “elabo-
ração de um primeiro documento síntese sobre os elementos 
que se julgam importantes para a inclusão e elaboração do res-
petivo Contrato entre a Câmara e o concorrente que obteve o 
1.º lugar do Concurso.” - Rui Lacerda, Arq. Lda. A partir de 2009 
a Câmara pôs de lado o desenvolvimento do projeto e esbanjou 
milhares de euros, que estavam cativos para o investimento, 
em intervenções casuísticas, avulsas e sem nenhum propósito 
que não fosse o de transformar um enorme “vazio” numa feira 
popular asfaltada – a Alameda 8. Mais recentemente a Câmara 
viria a encetar negociações com o projetista com vista a reto-
mar o processo. É nesse contexto que a 29 de junho de 2015 a 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho exarado pelo Presidente a 15 de junho de 
2015 que aprovou a minuta do Contrato de Prestação de Ser-
viços com RDLM Arquitectos Associados, Lda e Mangado Y 
Asociados. O Estudo Prévio agora apresentado faz tábua rasa 
tudo isto sem explicar porquê! Vejamos: Na abordagem crítica 
ao Programa o Arq.º Rui Lacerda refere que “os princípios orien-
tadores do Programa Preliminar transmitem todos os anseios 
do que se pretende para os novos espaços públicos”, e que, “na 
generalidade foi um documento importante para a conceção da 
nossa proposta”. Já na Memória Descritiva considerava que ”é a 
“malha” enquanto desenho de pavimento que tudo invade e (...) 
que permite dar respostas às diferentes exigências funcionais 
e construtivas sem perder o conceito de unidade de interven-
ção. (...) Por um lado a malha recorda-nos a rede dos pescadores 
que estão na origem e deram vida a Espinho. Por outro lado a 
geometria da malha, no pavimento, as linhas que a definem se 
constituirão como de carris de comboio se tratassem, do mes-
mo comboio que um dia ocupou o espaço e serviu para o desen-
volvimento económico da Cidade (...). A solução proposta, na 
sua contemporaneidade, pretende render uma homenagem 
devida à história do local. Com este princípio algumas referên-
cias da memória de Espinho, enquanto espaço vivido e cosmo-
polita, serão importantes afirmar, acentuando-se todo o con-
ceito com ícones toponímicos, Praças e Largos com referência à 
história da cidade: Largo Marquês da Graciosa, Praça do Casino, 
Praça N. S. Da Ajuda, Estação, Praça Progresso e Praça do Vale 
do Vouga.“ Num ápice todo este conceito e o seu inegável po-
tencial se esvai sem uma única e aparente razão ou justifica-
ção. Não há por parte da equipa de projeto uma leitura crítica 
da realidade que entretanto se foi “construindo” no local: ”É 
urbano mas também interurbano”. A nova proposta “passa por 
reconhecer estas duas realidades e transformá-las a nosso fa-
vor, com coerência, reconhecendo a simultaneidade do urbano 
e a dimensão interurbana. A importância Urbana. Territorial-
mente pareceu-nos oportuno dotar o espaço de um sentimen-
to, de uma dimensão única que neste caso vem definida pela 
ideia de um grande parque central – linear. (...) Um novo Linear 

Central Park na cidade, capaz de se ler como um segundo nível 
do espaço-praia. Azul e Verde convertem-se em dois níveis de 
leitura paralela. (...) Parque grande e espaços de estar mais pe-
quenos. É esta a estrutura proposta. (...) Escala territorial e pai-
sagística, de dimensão infra estrutural, combinada com a esca-
la doméstica e humana. Território e Cidade transformados NO 
ESTAR DA CIDADE.” E assim, “propõe-se em toda a intervenção, 
algumas construções que complementam a proposta. Quios-
ques, Posto de Turismo – exposições – bar, mobiliário urbano, 
tudo isto se vai distribuindo por toda a área de intervenção de 
uma forma criteriosa e estudada, acabando numa grande pala 
onde a cidade poderá desenvolver programas e usos variados, 
desde eventos de feiras, musicais, mercados sazonais, recupe-
rando assim a fusão entre praça e uso, usos que virão susten-
tar um dos valores mais importantes do espaço público.” Nada 
explica esta mudança de paradigma, este retrocesso em ter-
mos de ideias, convicções e do desenho urbano. Se mais razões 
não houvesse bastava ter lido as considerações do Júri sobre a 
proposta classificada em 2.º lugar - Cirurgias Urbanas - para 
perceber que um “Linear Central Park” não é de todo original 
nem adequado: “O segundo lugar para o concorrente n.º 6 que 
desenvolve uma ideia de um contínuo verde de ligação entre 
as ribeiras, de uma forma coerente e equilibrada, bem resolvida 
em termos viários e com grande simplicidade e eficácia nos to-
pos norte e sul da área de intervenção. Contudo há um certo 
determinismo na resolução do espaço público que prejudica a 
sua flexibilidade e adaptabilidade; e a imagem da proposta 
fica, de certo modo, refém do sucesso das espécies vegetais às 
condições físicas e climáticas do local.” Não podemos esquecer 
que ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EQUIPAMENTOS E ARRAN-
JOS EXTERIORES DA PLATAFORMA À SUPERFÍCIE DO REBAIXA-
MENTO DA VIA FÉRREA NO ATRAVESSAMENTO DA CIDADE DE 
ESPINHO foi alvo de um Concurso Público do qual resultou um 
Contrato que em lado algum se designa de ReCaFE (ESPINHO). 
Nesse sentido, é importante e oportuno saber se: As altera-
ções profundas da solução inicial resultam de instruções dadas 
pela Câmara (que a meio do jogo resolve alterar as regras) ou 
do livre arbítrio dos autores do projeto que, inadvertidamente, 
confundiram uma encomenda pública com um projeto privado? 
Pode um Concurso Público no âmbito da União Europeia, pro-
movido e organizado e acompanhado por entidades públicas, 
conducente ao desenvolvimento do projeto vencedor, por ajus-
te direto, ser agora desvirtuado? Se era entendimento desta 
Câmara, que também não aparece justificado na informação 
que presta, alterar profundamente o projeto, porque é que du-
rante todo este tempo não lançou um novo Concurso? O que irá 
a Câmara fazer em caso de (legítimo) protesto de algum dos 
outros concorrentes ou dos próprios elementos do Júri que se 
vêm envolvidos nesta trapalhada? Ainda há tempo para os in-
tervenientes deste processo fazerem uma auto crítica para 
que se possa repor a normalidade num projeto de inegável in-
teresse para Espinho.”. Os eleitos pelo PSD apresentaram a se-
guinte declaração de voto: “O Presidente e Vereadores do Par-
tido Social Democrata votaram a favor do Estudo Prévio da 
Requalificação do Canal Ferroviário de Espinho. Este é um pro-
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jeto essencial e absolutamente estruturante da nossa cidade 
que deve ter o envolvimento de todos os espinhenses. Expor 
as razões da defesa do nosso voto saberá sempre a incompleto, 
na medida que o próprio Estudo Prévio explicita de forma cabal 
as intenções deste Município e dos Arquitetos autores, vence-
dores do concurso internacional de ideias. Este é um projeto 
marcante, que trará a Espinho uma significativa evolução qua-
litativa do espaço público central da cidade, das acessibilida-
des, da mobilidade e da qualidade de vida os espinhenses. O 
voto contra do partido socialista parece fundamentado num 
conjunto de “questõezinhas” menores à procura de uma justifi-
cação para estarem contra um projeto tão relevante para o nos-
so concelho. Não se pede que haja acordo sobre todas as maté-
rias e sobre todos os seus pormenores, mas o interesse 
municipal da obra clama pelo bom senso e sentido de dever 
público, que deve estar sempre presente no exercício de fun-
ções de representação política. Não nos revemos na política do 
deita abaixo, aliás como testemunham as posições do PSD 
quando estávamos na oposição, sobre esta matéria na Câmara 
e na Assembleia Municipal. Espinho merece ter o espaço liberto 
pelo enterramento da linha férrea com uma obra que dignifique 
a cidade e a região. Os espinhenses podem contar connosco 
para cumprir esse objetivo.” 
 
Deliberação Nº 320/2015
Conta final da empreitada “Nave desportiva de Espinho 
- requalificação da iluminação do recinto desportivo”: 
Presente a informação n.º 9836/2015 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 unanimidade, 
aprovar a conta final, referente à empreitada “Nave desportiva 
de Espinho - requalificação da iluminação do recinto desporti-
vo”, adjudicada à empresa “Fotónica, Lda.” 

Deliberação Nº 321/2015
Aprovação da conta final empreitada “Reparação e re-
construção da pérgula do Bairro Piscatório”
Presente a informação n.º 9448/2015 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 os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar a conta final, referente à empreitada “Reparação 
e reconstrução da pérgula do Bairro Piscatório”, adjudicada à 
empresa “Majober – Sociedade de Construção Civil e Obras Pú-
blicas”. 

Deliberação Nº 322/2015
Realização da festa de S. Martinho
Presente a informação n.º 9750/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câ-
mara que autorizou o pedido da Comissão de Festas a S. Mar-
tinho de Anta para realização da respetiva festa nos dias 11 a 
15 de novembro de 2015 no Largo do Souto em Anta. 

Deliberação Nº 323/2015
Ocupação de espaço público para realização de rastreio
Presente a informação n.º 9764/2015 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente 
da Câmara que autorizou o Centro Social de Paramos a ocupar 
o espaço público junto ao Centro Multimeios, frente à Avenida 
24, para parqueamento de duas unidades móveis, no dia 23 
/11/2015 entre as 14:00 e as 17:30 horas, para realização, em 
parceria com a ABRAÇO, de um rastreio gratuito ao VIH para 
toda a comunidade. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 16 de novem-
bro de 2015 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS – (Inclui o saldo da gerência de 2014 no valor 
de mil trezentos e vinte e dois euros e setenta e um cêntimos). 
Novecentos e noventa e oito mil duzentos e noventa e cinco 
euros e setenta e oito cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMEN-
TAIS – Um milhão e oitenta mil novecentos e dezassete euros 
e setenta e quatro cêntimos. 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 novembro do cor-
rente ano foram cabimentadas despesas no valor de trinta e 
cinco milhões cento e trinta mil oitocentos e vinte e um euros 
e vinte e nove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até 
ao mesmo dia no valor de vinte e quatro milhões setecentos 
e setenta e sete euros quatrocentos e trinta e nove euros e 
quarenta e seis cêntimos.  

ABCR – Diploma de Reconhecimento
A Câmara tomou conhecimento do reconhecimento que a Di-
reção da A.B.C.R. – Associação de Beneficência, Cultura e Re-
creio de Paramos - expressou à Câmara Municipal de Espinho 
pelos diversos apoios, colaboração e entreajuda ao longo de 35 
anos. 

Diploma de participação no âmbito do Programa CAPACI-
TAR
Câmara tomou conhecimento do Diploma de Participação do 
Presidente da Câmara Municipal na Missão de Estudo a Meaux 
e Romainville, em França, focada na temática do Desenvolvi-
mento Económico e Social Local, no âmbito do Programa CA-
PACITAR, iniciativa de capacitação para a Administração Local 
para o desenvolvimento económico e social, organizado pela 
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Direção Geral das Autarquias Locais em parceria com a Asso-
ciation des Maires de France. 

Relatório Final da Inspecção-Geral de Finanças - Auditoria 
de “Controlo do endividamento e da situação financeira 
da Administração Local Autárquica” ao Município de Espi-
nho (Processo n.º 2013/180/A3/139)
A Câmara tomou conhecimento, em cumprimento do disposto 
na alínea o) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro (regime jurídico das autarquias locais; alterado pela 
Lei n.º 25/2015, de 30 de Março e pela Lei n.º 69/2015, de 
16 de Julho), tendo sido entregue uma cópia do Relatório n.º 
2185/2014 da Inspecção-geral de Finanças em sede de audi-
toria de “Controlo do endividamento e da situação financeira 
da Administração Local Autárquica” ao Município de Espinho 
(Processo n.º 2013/180/A3/139) a cada um dos membros do 
órgão executivo.  

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

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

O Presidente da Câmara Municipal 
A Chefe de Divisão
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
30 DE NOVEMBRO DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Novembro 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 
classificação 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 24.671.102 19.503.016 79,05%
Receitas de Capital 13.210.972 6.907.465 52,29%
Outras Receitas 100 6.286 6285,71%

Total da Receita 37.882.175 26.416.767 69,73%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23.317.772 17.611.469 75,53%
Despesas de Capital 14.564.402 8.370.135 57,47%

Total da Despesa 37.882.175 25.981.604 68,59%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 12.410.133 12.254.189 12.133.885 12.123.310

Impostos Directos 4.894.341 4.894.341 4.733.515 4.733.515
Impostos Indirectos 1.334.659 1.331.038 1.432.541 1.432.436
Taxas, Multas e Outras Penalidades 1.491.620 1.489.663 1.373.332 1.372.633
Rendimentos de Propriedade 460.535 460.535 471.600 471.600
Venda de Bens e Serviços Correntes 4.082.185 3.931.820 4.012.344 4.002.573
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 146.792 146.792 104.267 104.267
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 6.286 6.286

Alheia 14.231.422 14.320.207 14.183.877 14.293.457
Passivos Financeiros 950.000 950.000 1.500.000 1.500.000
Fundos Municipais 4.872.747 4.872.747 5.146.603 5.146.603
Outras Transferências 8.408.675 8.497.460 7.537.274 7.646.854

Total da Receita 26.641.555 26.574.396 26.317.762 26.416.767

RECEITA Nov-14 Nov-15

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 14.772.508 15.757.856 15.087.965 16.839.975

Pessoal 8.341.954 8.456.078 8.248.017 8.363.980
Aquisição de Bens e Serviços 6.131.028 6.882.466 6.544.908 8.136.339
Outras Despesas Correntes 299.526 419.311 295.040 339.655

Serviço da Dívida 1.585.223 1.557.961 1.434.193 1.434.193
Juros e Outros Encargos 356.226 355.485 281.461 281.461
Passivos Financeiros 1.228.997 1.202.476 1.152.732 1.152.732

Investimento Global 7.548.834 8.136.703 5.304.433 7.163.749
Aquisição de Bens de Capital 6.687.919 7.205.145 3.661.051 5.379.764
Transferências de Capital 860.915 931.558 1.643.382 1.783.985

Restantes Despesas 1.075.532 1.109.122 469.750 490.033
Transferências Correntes 1.075.532 1.109.122 469.750 490.033

Total da Despesa 24.982.097 26.561.642 22.296.341 25.927.950

DESPESA Nov-14 Nov-15

Própria
46%Alheia

54%

Receita Cobrada 2015

65%

5%

28%

2%

Despesa Paga 2015

Encargos Funcionamento

Serviço da Dívida

Investimento Global

Restantes Despesas



33

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Dezembro de 2015

DÍVIDA Nov-14 Nov-2015 (*)
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 32.470.795,74 28.482.872,88

1. Empréstimos 16.030.441,04 13.223.271,45
2. Outros Credores 16.440.354,70 15.259.601,43

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 7.361.075,33 4.607.659,18
1. Empréstimos 950.000,00 1.500.000,00
2. Fornecedores e Credores 5.411.316,52 2.930.396,90

2.1. Fornecedores c/c 3.070.464,42 1.746.760,02
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 68.978,34 113.252,91
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 2.040.874,96 1.017.733,91
2.4. Estado e outros entes públicos 23.952,61 0,00
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 207.046,19 52.650,06

3. Operações de tesouraria 999.758,81 177.262,28
3.1. Estado e outros entes públicos 108.752,06 106.110,88
3.2. Clientes e utentes com caução 63.077,75 67.777,75
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 748.527,62 0,00
3.4. Outros Credores 79.401,38 3.373,65

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 39.831.871,07 33.090.532,06
(*) Dados provisórios
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Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

GRUPO AUTÁRQUICO 1.904.703,35 € 0,82%
EMPRESAS PARTICIPADAS 675.364,33 €    0,34%

ÁGUAS DO NORTE 513606084 299.350,00 €    0,20%
PORTGÁS 501991476 14.236,47 €      0,18%
PRIMUS 504558161 97,86 €             0,06%
ÁGUAS DO CENTRO LITORAL 513606181 361.680,00 €    0,90%

ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 1.216.360,91 € 3,82%
LIPOR 501394192 1.076.123,33 € 3,96%
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 502823305 140.237,58 €    2,98%
ANMP 501627413 -  €                 0,32%
PESSOA COLETIVA PÚBLICA - NATUREZA ASSOCIATIVA 12.978,11 €      1,16%

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 12.978,11 €      1,16%

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

TOTAL 1.911.903,35 € 0,82%
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Pagamentos em Atraso Ago-14 Ago-15 ∆
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 131.491 0 -100,00%
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 23.596 0 -100,00%
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 0 0 n.a.
Mais de 360 dias 0 0 n.a.

Total Geral 155.087 0 -100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015 - Agosto

Total Geral 23.387.129 11.541.875 49,35%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS ATÉ
   30 DE NOVEMBRO DE 2015
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ATIVIDADES REALIZADAS
Torneio Torregi
Organização: do Sporting Clube de 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
Um importante papel da Biblioteca Pública, segundo as dire-
trizes da IFLA, é o de se constituir como ponto central de de-
senvolvimento cultural e artístico da comunidade e de ajudar 
a moldar e apoiar a sua identidade cultural. Tal pode alcançar-
-se através de trabalho em parceria com as entidades locais 
e regionais adequadas, cedendo espaço para a realização de 
atividades culturais e organizando programas culturais. 
Com este intuito, e sendo reconhecida como uma Biblioteca As-
sociada da UNESCO (UNAL), esta biblioteca fomenta atividades 
sociais e culturais que apoiam os interesses da comunidade.
 
De realçar a colaboração com a cooperativa Nascente na dina-
mização da Semana Árabe, dando a conhecer esta cultura e em 
solidariedade com os refugiados de alguns daqueles países; a 
promoção de diversas apresentações de livros de autores de 
Espinho e a participação da Biblioteca Municipal na Semana 
Europeia da Prevenção de Resíduos’ 15, em parceria com a LI-
POR, desmaterializando o cartão de leitor, através do projeto 
“Troca o teu cartão por um click”. 

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

ATIVIDADES PERMANENTES NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

BEBÉTECA “Letras e Chupetas”
Atividades de promoção da leitura para a primeira infância. 
Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos mágicos com 
o bebé e seus familiares. 
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fa-
zem destas sessões vivências importantes para o desenvolvi-
mento do bebé.
Periodicidade: um sábado por mês
36 bebés participantes

Magia das Palavras Lidas e Ilustradas
Dias 13 e 27 de novembro às 10h00
Leitura de um conto, pela Professora voluntária Cândida Ribei-
ro, seguido da respetiva ilustração, pela ilustradora voluntária 
Isabel Pelaez.
50 participantes

Onda Poética 
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
57 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
20 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 quinzenal-
mente, destina-se a adultos, através de inscrição prévia.  
Temas:
Dia 03 de setembro – Criação e envio de email (gmail) 
Dia 17 de setembro – Download software livre / Ofertas de 
emprego
Dia 01 de outubro – Facebook
Dia 15 de outubro – Skype
Dia 29 de outubro – Facebook 2
Dia 12 de novembro – Palavras pass (password)
Dia 26 de novembro – Currículo Europeu
75 participantes

CONTO UM CONTO PARA TI com a presença das mais co-

nhecidas personagens das histórias.
Decorrem, mensalmente, histórias fantásticas contadas pelos 
próprios personagens dessas histórias... ou de outras!
Nomes como a Branca de Neve, a radical Vovó Miquinhas, o Pi-
nóquio, a Pirata Zaragata, entre vários outros, já têm passado 
pela biblioteca.
História contada: “A Sara tem um grande coração” de Peter Car-
navas.
Público-alvo: crianças dos 5 aos 12 anos
24 participantes

Ponto a Ponto… Se Faz um Conto!
Todas as terças feiras 
Público alvo:1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, durante o período 
letivo (1 turma) 
Inscrição prévia: http://goo.gl/VUFAyu
Sinopse:
“Ponto Meu… Ponto Teu… Ponto Dele…
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Misturamos tudo na “Fábrica das Palavras” e… Pluft!
A magia está no ar! Histórias sem fim por aqui e por ali… a 
voar!!!!
A imaginação não tem limites!
O que é o “Ponto”?
O Ponto sou eu… és tu… somos todos nós! 
O Ponto é uma Palavra
O Ponto é um Rabisco
O Ponto é um Som… uma Cor… É Tudo! E pode ser nada!”
Organização: Serviço Educativo dos Serviços de Cultura e Mu-
seologia da CME
50 participantes

A Hora dos Maiores
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
Inscrição prévia: http://goo.gl/VUFAyu
Sinopse:
Atividade mensal de convívio e partilha de leituras e saberes. 
Dirigida à população sénior do Concelho, esta atividade pro-
porciona uma tarde diferente, acompanhada de boas histórias, 
conversas, jogos, música, cinema, promovendo igualmente a 
aproximação dos séniores à Biblioteca e Museu Municipal. Tem 
como objetivo envolvê-los, estimulando a sua imaginação e 
ocupação de tempos livres.
18 participantes

Visitas Guiadas
Visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal. 
Curiosidades acerca do patrono José Marmelo e Silva. Perceção 
do circuito documental, da organização da biblioteca, dos vá-
rios espaços e serviços disponibilizados.
Público Alvo: Para alunos de todos os níveis de Ensino, duran-
te o período letivo (1 turma).
146 participantes

ATIVIDADES PONTUAIS NA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

Lançamento do romance escrito em inglês “YOLANDA“ de 
Ester de Sousa e Sá
A apresentação da obra esteve a cargo da Dr.ª Isabel Cristina 
Aluai Araújo
13 participantes
Lançamento do livro infanto-juvenil 
“O recado” de Augusto Canetas
“antigamente os pais mandavam os filhos obedeciam”
Apresentado pelo Filósofo, Historiador, Professor Luís Mateus
20 participantes

Comemorações do Dia Mundial do Turismo
No dia Mundial do Turismo, o Serviço Educativo dos Serviços de 
Cultura e Museologia foi surpreender quem passou em frente 

à Loja Interativa do Turismo com uma divertida animação. Es-
tranhos guias turísticos, varinas, golfistas ou mesmo sardinhas 
em lata atreveram-se a convidar quem passou a tirar fotogra-
fias nos mais diversos locais turísticos da cidade, sem sequer 
saírem do lugar!
70 participantes

Lançamento do livro “Sociabilidades e Marginalidades em 
Espinho” de Armando Bouçon
A apresentação da obra esteve a cargo do Mestre António Tei-
xeira Lopes
110 participantes

Lançamento do livro 
“Deixa-me amar-te” de Fátima Ribeiro
15 participantes

Campanha “Onda Rosa” 
Mês dedicado ao Cancro da Mama
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva aliou-se ao Depar-
tamento de Educação para a Saúde (DES), sensibilizando os 
utilizadores para a prevenção do cancro da mama, através de 
diversas ações.
No dia 30 de outubro – Dia Nacional de Prevenção de Cancro da 
Mama, realizou-se um “laço humano”, sensibilizando os utiliza-
dores da Biblioteca para a prevenção do cancro.
25 participantes

Palestra “Crescer para cima!” 
Dia Mundial da Alimentação
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das mortes 
causadas por doenças, como AVC, enfartes do miocárdio e pa-
tologias crónicas como a diabetes, hipertensão e até cancro, 
são preveníveis SÓ com alterações do estilo de vida!
Nesse sentido, no âmbito do Dia Mundial da Alimentação, a 
Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva recebeu a Inês Men-
donça,  estudante de Medicina do 4º ano no ICBAS, para pro-
mover uma palestra sobre os cuidados a ter na alimentação 
das crianças.
Público alvo: crianças e pais
25 participantes

Lançamento da Antologia “Poetas da Costa Verde” de vá-
rios autores
A apresentação da obra esteve a cargo de Carlos Margarido
45 participantes

Semana de Cultura Árabe
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva associou-se às 
iniciativas promovidas pela Cooperativa Nascente, dando a co-
nhecer a cultura árabe e em solidariedade com os refugiados 
de alguns daqueles países.
Programa na Biblioteca:
Dia 3 de novembro às 16h00
Conferência inaugural com a presença da Associação de Apoio 
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aos Refugiados
Dia 7 de novembro às 15h00
35 participantes

Inauguração da exposição de fotografia “Irão: revelação” 
de Mário Mouraz
Mário Mouraz, autor da exposição fotográfica, viaja pelo mun-
do e recolhe imagens do quotidiano das populações com quem 
convive, em particular países árabes, neste caso um conjunto 
de 35 fotos sobre a sua experiência no Irão, e que têm por 
título geral “Irão:  revelação”.
A exposição esteve patente ao público de 7 a 25 de novembro 
na sala polivalente.
22 participantes

Exposição do “Concurso de fotografia “O meu bebé, a le-
tra e a chupeta””
150 visitantes

Conferência “Palavras no tempo: Religião e Educação”
Teve lugar uma sessão do projeto ‘Palavras no Tempo’, uma 
parceria da Universidade do Porto, do Centro Nacional de Cul-
tura e da Universidade Católica, na Sala polivalente da Biblio-
teca Municipal José Marmelo e Silva.
O evento foi subordinado ao tema “Religião e Educação” e con-
tou com a presença de Luís Grosso e Joaquim Azevedo. 
“O projeto Palavras no Tempo recria estilos de comunicação e 
diálogo de outros tempos, contextualizados à nossa realidade, 
carente ainda de efetiva reflexão e debate, apesar do ruído dos 
media.
Este projeto tem a sua génese na obra Educação, Ciência e Re-
ligião (Gradiva, 2002), na sequência da qual se promoveram 
inúmeras sessões e debates que redundaram numa parceria 
entre a Universidade do Porto, a Universidade Católica e o Cen-
tro Nacional de Cultura, que patrocinam a ideia.
São dinamizadas várias conferências/debates, focadas regio-
nalmente, com o apoio das respetivas câmaras municipais, das 
escolas e de outras instituições de cada região.
Os temas em debate terão sempre presente a religião e a cul-
tura, envolvendo o olhar reflexivo em várias áreas, perspetiva-
das por crentes e não crentes.
(…)
Todos os temas são pretextos de conversa e cidadania, na base 
comum dos direitos humanos e do respeito pela diferença. O 
cerne deste projeto é dialogar, no eixo da crença e da não cren-
ça. Thomas Halik diz bem que a crença e a não crença são dois 
olhares arriscados sobre o mesmo mistério e, quando nos abri-
mos, sentimo-nos muito mais próximos uns dos outros, sem 
rótulos, mais solidários e com mais futuro.” In www.pnt.up.pt
80 participantes

Cinanima
De 09 a 14 de novembro
De 09 a 13 de novembro:
- 14h30 Sessões Especiais para Escolas – alunos do Ensino Se-

cundário
- 16h00 Sessões Especiais para Escolas – alunos do Ensino Se-
cundário
Dias 13 e 14 de novembro:
Das 09h30 às 18h30
Workshop “Perceção e Movimento” com Catarina Sobral
Dia 14 de novembro:
- às 11h00 e às 16h00 – Sessões Especiais para a Família
- às 12h30 – Sessão de autógrafos com Catarina Sobral
550 participantes

Lançamento do livro 
“O Cassador de muros” de Ana Filomena Amaral
15 participantes

“Troca o teu cartão por um click” - Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos
No âmbito da adesão à “Semana Europeia da Prevenção de 
Resíduos’ 15”, a Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, em 
parceria com a LIPOR, promoveu, na semana de 23 a 28 de no-
vembro, ações de sensibilização junto dos alunos das escolas 
para dar início ao projeto “Troca o teu cartão por um click”.
A ação consistiu na desmaterialização/virtualização dos car-
tões de leitores, da Rede de Bibliotecas do concelho de Espi-
nho, já existentes. Também irá permitir virtualizar os dados dos 
futuros leitores sem a emissão de novos cartões físicos. Para 
tal, procede-se à instalação de uma aplicação digital gratuita 
para cartões virtuais (denominados carteiras virtuais) tipo Fi-
dMe, CardMobili ou outros similares em qualquer smartphone. 
Esta permite inserir os dados necessários para a identificação 
do leitor perante a Biblioteca. Após a instalação da aplicação, 
o leitor não terá que se preocupar com o cartão físico, porque, 
independentemente do casaco ou da carteira que usa, o car-
tão de leitor estará sempre disponível no telemóvel, de forma 
rápida e segura. As bibliotecas (escolares e municipal) diminui-
rão significativamente os custos da emissão associados aos 
cartões físicos, pois estes deixarão quase de existir. O leitor 
poderá trocar de telemóvel, bastará, para tal, descarregar a 
aplicação e abrir a sua conta para ter novamente o cartão ativo.
550 participantes

Exposição dos desenhos de Natal_CCD
100 visitantes

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 
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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 
Setembro, Outubro e Novembro as exposições “Sulla Terra Fe-
conda di Parole”, do pintor de Florença Alberto Gallingani, “Par-
te de mim, é Arte”, de Yessica Sousa, e “Pintura e Escultura de 
Paula Bacelar”, as duas últimas integradas no projecto “Vem 
expor nos átrios do FACE”. Alberto Gallingani trouxe a Espinho 
uma exposição retrospectiva da sua obra composta por perto 
de 150 trabalhos elaborados entre 1960 e 2015. Juntamente 
com Vinicio Berti, Gallingani foi percursor do movimento abs-
tracionista florentino que nasceu nos anos 60 do século XX.
Visitantes: 699

Seminários, Convénios, Encontros, Jornadas, Reuniões, 
Workshops e Espectáculos no FACE
Participantes: 507

Serviço de Promoção Cultural

O Serviço de Promoção Cultural participou na organização da 
39.ª edição do CINANIMA, com as sessões de cinema de anima-
ção para as escolas do concelho de Espinho, que decorreram no 
auditório do FACE.
Participantes: 2691

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Para além das atividades regulares em termos de atendimento, 
acompanhamento e encaminhamento de diversas situações, 
os serviços programaram o processo para atualização e unifor-
mização dos pedidos de habitação social apresentados antes 
da entrada em vigor do Regulamento de Habitação Social do 
Município de Espinho.

HABITAÇÃO SOCIAL
A articulação interinstitucional tem vindo a ser reforçada, no-
meadamente em ações conjuntas no que respeita a visitas do-

miciliárias, preparação de processos para transferência de ha-
bitação, atendimentos e contactos informais com a população 
residente nos diversos complexos habitacionais.
O Modelo de Gestão dos Atrasos e Incumprimentos no Paga-
mento de Rendas de Habitação Social dos fogos propriedade 
do Município de Espinho mantém-se mensalmente em execu-
ção, verificando-se uma diminuição no número de incumpri-
mentos.
Também neste âmbito a articulação interinstitucional tem sido 
reforçada, favorecendo os contactos diretos com os técnicos 
de acompanhamento de Rendimentos Social de Inserção e de 
Ação Social de cada território, inclusive através de atendimen-
tos e visitas domiciliárias conjuntas às famílias mais proble-
máticas.
No Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos, realizou-se 
mais uma “Quermesse Comunitária”, com direito a magusto, 
promovida pelo Centro Social de Paramos, com a colaboração 
dos SASIS.

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

HORTAS COMUNITÁRIAS DA QUINTA DE PARAMOS 
Manteve-se a avaliação realizada pela LIPOR às Hortas Comu-
nitárias da Quinta de Paramos: obtiveram uma avaliação posi-
tiva em todos os critérios em análise, tendo sido consideradas 
como hortas “Exemplares”.

COMISSÃO DE MORADORES DA QUINTA DE PARAMOS
Foi dada continuidade ao acompanhamento e à articulação com 
a Comissão de Moradores da Quinta de Paramos, sendo que 
esta Comissão realizou a sua primeira reunião com o Sr. Pre-
sidente da Câmara Municipal de Espinho a 8 de outubro, com 
vista a discutir alguns assuntos relativos ao Complexo Habita-
cional.
No âmbito do CLDS ‘Espinho Vivo’, foi realizada uma reunião 
com a Comissão de Moradores com o objetivo de dar a conhecer 
o projeto e recolher contributos para ações futuras.

PROJETO CUIDAR DE QUEM CUIDA
Foram desenvolvidas diversas atividades que permitiram dar 
início, no passado dia 12 de novembro, ao segundo Programa 
Psicoeducativo para Cuidadores Informais de Pessoas com De-
mência no Município de Espinho.
 
ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
Realizou-se no passado dia 8 de novembro, no Salão Nobre da 
Piscina Solário Atlântico mais uma Festa de S. Marinho, direcio-
nada para a população sénior do concelho e que contou cerca 
de 550 participantes.
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PROJETO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA O CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 567 utilizações.

FÓRUNS / SEMINÁRIOS / AÇÕES DE FORMAÇÃO
Participação no Seminário “Protocolos de RSI – 10 anos contex-
to e realidade”, no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia, no 
dia 23 de outubro.
Participação na Conferência “Atração de investimento e papel 
do município como dinamizador”, promovida pela Fundação 
CEFA, em Espinho, no dia 26 de outubro.
Participação na ação de formação “Planeamento e Desenvol-
vimento de Projetos de Intervenção Social: ferramentas para 
elaboração de projetos e de candidaturas, realizada pelo Nú-
cleo Distrital de Aveiro da EAPN Portugal, nos dias 11 e 12 de 
novembro.
Participação no “I Encontro Rede de Intervenção na Violência 
Doméstica”, em Sever do Vouga, no dia 25 de novembro.
Os serviços asseguram ainda presença em todas as Sessões 
de Esclarecimento Público dinamizadas pelo Centro Social de 
Paramos e pela ADCE, no âmbito do trabalho desenvolvido por 
estas entidades na área das dependências.

REUNIÕES INTERINSTITUCIONAIS
No âmbito do projeto “Ponto de Contato – Balneário Social de 
Espinho” promovido pelo Centro Social de Paramos em estreita 
parceria com a Câmara Municipal de Espinho e com a Delegação 
de Espinho da Cruz Vermelha Portuguesa, foi realizada reunião 
de avaliação anual para apresentação de resultados.
Após a aprovação da candidatura, o CLDS ‘Espinho Vivo’ iniciou 
as suas atividades, tendo sido realizadas reuniões nos diversos 
territórios, para apresentação do projeto e articulação interins-
titucional.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção de Espinho, bem como nas reuniões do consór-
cio do projeto Multivivências promovido pela Cerciespinho. 
No âmbito do Núcleo Territorial do Programa de Respostas In-
tegradas de Espinho, foi prestado todo o apoio necessário à 
realização de mais uma reunião de avaliação e monitorização 
dos projetos a decorrer em Espinho.
Os serviços asseguram ainda presença em todas as Sessões 
de Esclarecimento Público dinamizadas pelo Centro Social de 
Paramos e pela ADCE, nas freguesias do concelho, no âmbito 
do trabalho desenvolvido por estas entidades na área das de-
pendências – Projeto SMACTE (Serviço Móvel de Apoio à Comu-
nidade) e Projeto (En)Caminhar o Futuro.

SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
Dando continuidade à implementação do SGQ foi iniciada a re-
colha dos indicadores definidos no âmbito do processo, o que 
permite monitorizar o trabalho realizado tendo em conta a 
adequação dos procedimentos e metas definidas. Foram igual-
mente definidos novos modelos de registo, nomeadamente 
na gestão da habitação social e nas candidaturas à habitação, 
favorecendo a uniformidade de registos e de respostas aos 
munícipes.

PROGRAMA REDE SOCIAL
FDeu-se continuidade à dinamização das reuniões do Núcleo 
Executivo da Rede Social de Espinho.
Foi assegurada presença na reunião das Plataformas Supra-
concelhias do Entre Douro e Vouga e Baixo Vouga, realizada no 
Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro.
Foi emitido parecer técnico favorável ao Projeto Multivivên-
cias, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa Es-
colhas 6ª geração.
Foi realizada uma reunião do Conselho Local de Ação Social 
(CLAS) de Espinho.

CEIA SOLIDÁRIA
Com o intuito de realizar mais uma Ceia de Natal Solidária dire-
cionada para a população em situação de sem abrigo e caren-
ciada do concelho, iniciaram-se os contatos com os estabele-
cimentos de restauração, confeitarias/padarias, entre outros, 
para que, em parceria e de forma solidária, se proporcione a 
esta população mais um momento de conforto, fraternidade e 
convívio. 

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
Deu-se continuidade às atividades dinamizadas pelo BLV, no-
meadamente no que respeita à integração de novos voluntá-
rios e ao encaminhamento e acompanhamento da integração 
dos mesmos nas instituições/atividades.

REDE DE APOIO ALIMENTAR
Com o início do ano letivo 2015/16, a Câmara Municipal de 
Espinho, a Cerciespinho, a Delegação de Espinho da Cruz Ver-
melha Portuguesa, a Escola Dr. Manuel Gomes de Almeida, a 
Escola Dr. Manuel Laranjeira, a Escola Sá Couto e o Setor Social 
da Paróquia de Espinho voltaram a assumir em parceria o pro-
jeto ‘Rede de Apoio Alimentar’. 
O projeto ‘Rede de Apoio Alimentar’ visa rentabilizar os recur-
sos existentes no território e permitir o aproveitamento dos 
excedentes diários dos estabelecimentos escolares concelhios 
e canaliza-los para as famílias e indivíduos que necessitam de 
apoio ao nível alimentar. 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL 2015
Foi implementado o Fundo de Emergência Social Municipal 
2015 que visa prestar apoio financeiro excecional e temporá-
rio a agregados familiares carenciados, em situação de emer-
gência social grave, para pagamento de despesas de saúde na 
área de estomatologia.
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DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

Torneio Prof. Gouveia
Decorreu no passado dia 19 de setembro na Nave de Espinho o 
I Torneio Prof. Fernando Gouveia, prova integrada no calendá-
rio da Associação Regional de Badminton de Aveiro, que con-
tou com organização da Associação Académica de Espinho e 
com o apoio da ARBA.
Participaram cerca de 8 dezenas de atletas em representação 
do Clube Albergaria, Fãs de Gaia, AAEspinho, AMRCTravanca, 
UDOurem e CDPóvoa, este último um novo clube de badminton 
filiado na ABNorte. 
Presente ao longo da competição e também na entrega dos 
prémios esteve o Prof. Fernando Gouveia, que apesar das suas 
dificuldades motoras, quis marcar presença e a agradecer pes-
soalmente à ARBA a merecida homenagem. 

Estágio Nacional APAM
A Nave Polivalente de Espinho recebeu no passado dia 26 de 
setembro mais um estágio nacional da APAM – Associação Por-
tuguesa de Artes Marciais. Neste encontro estiveram presen-
tes cerca de 50 atletas da modalidade de viet-vo-dao.

1ª Jornada Seniores em Badminton fase Zonal - Organiza-
ção A.A.E. 
Para além do Estágio Nacional da APAM, a Nave Polivalente 
de Espinho recebeu igualmente a “1ª Jornada Seniores em Ba-
dmínton fase Zonal em badminton” com organização da Asso-
ciação Académica de Espinho e apoio do Município de Espinho.

III Gala do Desporto C.M.E.
Realizou-se no passado sábado, 24 de outubro, a Nave Poli-
valente de Espinho acolheu a 3ª edição da Gala do Desporto, 
noite inteiramente dedicada aos atletas, equipas e personali-
dades ligadas ao desporto e que mais contribuíram para a ele-
vação do desporto do concelho de Espinho.
Em noite de homenagem às personalidades do desporto, foram 
muitas as surpresas, com demonstração de patinagem artísti-
ca, dança adaptada e ainda com o momento de encerramento 
da cerimónia, através da atuação de MTV Dance Kids.
Estiveram presentes nesta gala, além do Presidente da Câmara 
Municipal de Espinho, Dr. Pinto Moreira e todos os membros 
do seu executivo, Guy Viseu (Presidente da Assembleia Mun. 
Espinho), Inês Gonçalves (jornalista e apresentadora da RTP), 
Pedro Dias (Diretor da Federação Portuguesa de Futebol para 
o Futebol de Praia e o Futsal), Manuel José (Treinador Futebol) 
e ainda Manuel Violas (Presidente da Solverde).

Apresentação Plataforma HFD – Aula Claudio Viana

No passado dia 7 de novembro realizou-se na Nave Polivalente 
de Espinho a apresentação da plataforma Home Fitness Digi-
tal! Esta apresentação deu início ao ciclo de várias aulas com o 
personal trainer Cláudio Viana.

Torneio Internacional Interestilos Artes Marciais - APAM
O IOMA (International Open of Martial Arts) 2015 foi organi-
zado pela Associação Portuguesa de Artes Marciais (APAM), 
sedeada em Espinho, contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Espinho (CME). 
Nesta edição do IOMA-2015 realizaram-se competições entre 
formas de:
– Estilo duro (mãos abertas e armas tradicionais);
– Estilo flexível (mãos abertas e armas tradicionais);
– Estilo Vietnamita com formas de mãos abertas fixa: LAO-MAI-
-QUYEN 
– Estilo Vietnamita com formas de armas tradicionais fixa: TU-
-LINH-DAO (do programa técnico do Vo-Co-Truyen Internacio-
nal)

Ações de Dinamização e Divulgação do Badmínton NGD
A NGD - Novasemente Grupo Desportivo com o apoio do Mu-
nicípio de Espinho desenvolveu no passado dia 28 de novem-
bro na Nave Polivalente mais uma ação de divulgação de Ba-
dmínton. Esta foi uma de varias ações previstas para  a época 
2014/15, levada a cabo pelo clube de Anta – Espinho.
Segundo Luis Pinto “- estas ações são muito importantes para 
a captação de novos atletas, sendo que alguns dos alunos que 
participaram nesta ação, já mostraram interesse em participar 
nos treinos da NGD-”.

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

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

CLUBES UTILIZADORES PAVILHÃO N.G.
NovaSemente G.D. 
 - Esgrima
 - Futsal
 - Ginástica de Manutenção
S. C. Espinho
 - Andebol
A. A. Espinho
 - Andebol
Policia de Segurança Pública
 - Futsal

COMPETIÇÕES OFICIAIS NAVE POLIVALENTE
Andebol - 20 jogos
Futsal - 8 jogos
Voleibol - 29 jogos
Ténis de Mesa - 0 jogos

COMPETIÇÕES OFICIAIS PAVILHÃO N.G.
Andebol - 8 jogos
Futsal - 37 jogos
Voleibol - 0 jogos

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ABERTURA DA ESCOLA BÁSICA DE SILVALDE
A abertura do novo ano escolar em Espinho foi assinalada com 
a entrada em funcionamento da nova Escola Básica de Silvalde 
que acolheu pela primeira vez centenas de crianças dos ensi-
nos básico e pré-escolar.
Marcaram presença para dar as boas-vindas às crianças traba-
lhadoras e professores, o Presidente da Câmara Municipal de 

Espinho – Dr. Pinto Moreira, o Vice-Presidente – Dr. Vicente 
Pinto – responsável pelo pelouro da Educação, o Presidente 
da Junta da Freguesia de Silvalde – Sr. Marco Gastão, técnicos 
da autarquia e o Diretor do Agrupamento de Escolas – Dr. José 
Ilídio Sá.

PROGRAMA DE OFERTA DE MANUAIS ESCOLARES | ALU-
NOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
A Câmara Municipal de Espinho aprovou a realização de um 
Programa de Oferta de Manuais Escolares aos alunos das Esco-
las do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Espinho.
Para implementar este projeto foram escolhidos parceiros co-
merciais do concelho, num espirito construtivo de incentivo 
ao comércio local e como forma de prestar o devido reconheci-
mento aos agentes livreiros desta cidade.
O Município de Espinho entrega a todos os pais/encarregados 
de educação uma credencial com indicação do nome do aluno, 
ano escolar, nome do agrupamento de escolas, listagem dos 
manuais escolares e os estabelecimentos comerciais aderen-
tes ao programa.
Os alunos pertencentes a famílias integradas no 1.º escalão 
de abono de família e os alunos com necessidades educativas 
especiais recebem, também, os cadernos de exercícios.
O Município de Espinho efetuou, no âmbito deste programa, 
uma despesa no valor de €57.289.80 (cinquenta e sete mil, 
duzentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos), IVA in-
cluído.

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO | SISTEMA GESTÃO QUALIDADE
A Câmara Municipal de Espinho (CME), com a preocupação de 
proporcionar um serviço de elevada qualidade, decidiu inte-
grar e desenvolver um Sistema de Gestão de Qualidade como 
elemento de motivação, aprendizagem, coerência  e elemento 
central  na uniformização dos padrões de resposta e respetivos 
níveis de serviço.
A Certificação da CME tem como referência os princípios e re-
quisitos da norma mundial de Sistemas de Gestão da Qualida-
de ISO 9001:2008.
Neste sentido, e no âmbito da certificação dos serviços, espe-
cificamente da Divisão de Educação e Juventude, foram  efe-
tuadas várias ações de sensibilização nas escolas do concelho, 
com os(as) coordenadores(as) e os(as) trabalhadores(as).
Esta reunião teve como principal objetivo  uniformizar  alguns 
procedimento  nas formas de comunicação entre a Escola, 
trabalhadores(as) e Divisão de Educação e Juventude,  definir 
conjuntamente  algumas regras básicas, bem como  definição 
de  responsabilidades sempre no sentido da melhoria contínua.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR
2015/2016
As Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, são ativi-
dades complementares às aprendizagens do ensino curricular 
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas: atividade 
no domínio desportivo; atividade nos domínios artístico, cien-
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tífico e tecnológico; atividade no domínio artístico, científico e 
tecnológico – música; aprendizagem da língua inglesa.
Neste sentido, foi efetuado um concurso para prestação de 
serviços para o desenvolvimento das Atividades de Enrique-
cimento Curricular das escolas básicas do 1.º ciclo da rede pú-
blica do concelho de Espinho, para o ano letivo 2015/2016, 
sendo atribuído à empresa – Forminho, Consultoria de Gestão 
e Formação, Lda.
O serviço será disponibilizado de novembro de 2015 a junho 
de 2016 pelo valor total de €85.397,15 (oitenta e cinco mil, 
trezentos e noventa e sete euros e quinze cêntimos), isento 
de IVA.

AÇÃO DE FORMAÇÃO | GERTAL
Formação em parceria com a empresa fornecedora da alimen-
tação escolar, para trabalhadores afetos a todos os refeitórios 
escolares do município.
Os principais conteúdos abordados foram: 
 • Principais fatores de risco na ocorrência de 
    toxinfeções alimentares; 
 • Principais locais de ocorrência de toxinfeções 
     alimentares; 
 • Principais alimentos onde podem ocorrer 
     toxinfeções alimentares; 
 • Adoção de Boas Práticas de Higiene Pessoal; 
 • Estado de saúde - motivos de alerta (quando já se  
     trabalha); 
 • Higiene individual; 
 • Uniforme de trabalho; 
 • Comportamento pessoal; 
 • Regras de trabalho.
Participaram nesta formação 53 trabalhadores das escolas do 
concelho, nomeadamente EB Anta, JI e EB1 Guetim, EB1/JI Es-
pinho3 e EB1/JI Espinho2.

PROJETO DE MEDIAÇÃO ESCOLAR “PROMOVER O SUCESSO”
O Projeto de Mediação Escolar “Promover o Sucesso”, através de 
um Gabinete de Mediação Social, criado pela Câmara Municipal 
de Espinho em parceria com a Associação de Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho, tem como objetivos fundamentais a 
prevenção e reparação de situações de disfunção, desigualda-
de, insucesso, exclusão e/ou vulnerabilidade escolar/social.
Em cada escola do concelho estará disponível um técnico so-
cial, tendo presença ativa em todos os contextos que se mos-
trem pertinentes e de interesse para uma correta avaliação dos 
procedimentos no acompanhamento dos utilizadores.
Este projeto decorrerá durante o ano letivo 2015/2016.

HERÓIS DA FRUTA – LANCHE ESCOLAR SAUDÁVEL
O projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável» regres-
sa às escolas no início do ano letivo 2015/2016 para prevenir 
uma realidade preocupante: 74% das crianças portuguesas 
não ingere fruta na quantidade recomendada diariamente, 
das quais 7% não consome qualquer porção de fruta por dia. 

Este baixo consumo de fruta provoca carências nutricionais e 
tem efeitos muito negativos para a saúde: diminui os níveis 
de energia, de concentração, de aprendizagem e das defesas 
do organismo, tornando as crianças mais sujeitas a doenças 
como a obesidade ou a diabetes tipo 2, logo desde a infância. 
Portugal está entre os países europeus com maior número de 
crianças afetadas por esta epidemia mundial: uma em cada três 
crianças portuguesas tem excesso de peso.
A Câmara Municipal de Espinho, através da Divisão de Educa-
ção e Juventude, à semelhança do ano anterior, associou-se 
ao projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, tendo 
assumido a coordenação da participação de turmas de escolas 
públicas pertencentes ao concelho.
Nesta edição estão inscritas 20 turmas, envolvendo 244 alu-
nos do pré-escolar e 250 alunos do 1.º ciclo do ensino básico, 
pertencentes à Escola Básica de Anta, EB1/ JI Espinho 3 e EB1/
JI Espinho 2.
Trata-se de um programa motivacional com os seguintes obje-
tivos pedagógicos:
 • Incentivar as crianças a ingerirem fruta todos os  
    dias, na escola e em casa;
 • Conhecer a importância da fruta na alimentação e  
    na manutenção da saúde;
 • Encorajar as crianças a orgulharem-se de praticar  
    uma alimentação saudável e variada;
 • Sensibilizar a comunidade local para os benefícios  
     de praticar hábitos mais saudáveis.

Regime de Fruta Escolar | 2015/2016
A Câmara Municipal de Espinho aderiu, à semelhança de anos 
anteriores, ao projeto da Comissão Europeia “Fruta para as Es-
colas”. A candidatura apresentada ao Instituto de Financiamen-
to da Agricultura e Pesca (IFAP) foi aprovada e destina-se às 
escolas do 1.º ciclo.
O Regime de Fruta Escolar (RFE), instituído no âmbito da União 
Europeia, consiste na distribuição de uma peça de fruta, duas 
vezes por semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das 
escolas públicas e na realização de atividades no meio escolar, 
que visem o desenvolvimento de competências de alimentação 
saudável e o conhecimento da origem dos produtos agrícolas.
Os objetivos principais do RFE são:
 • Saúde Pública: melhorar a qualidade nutricional de  
oferta alimentar em meio escolar contribuindo para reduzir o 
risco de doenças crónicas associadas à obesidade;
 • Educação: reforçar a aquisição de competências nas 
áreas da educação alimentar e da saúde em contexto escolar;
 • Agricultura: aproximar as crianças do mundo rural e 
dar a conhecer a proveniência dos alimentos, com vista à cria-
ção e manutenção de hábitos de consumo hortofrutícolas.
Para além da distribuição de frutas e legumes, poderão ser 
implementadas medidas educativas e de sensibilização, no-
meadamente a organização de visitas a quintas e mercados, o 
fornecimento de sacos de sementes, a instalação de canteiros 
nas escolas, a entrega de materiais didáticos alusivos à fruta 
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(livros, folhetos) e iniciativas com o objetivo de potenciar o RFE 
junto das famílias das crianças.
Durante o ano letivo 2015/2016, o RFE abrange 1.391 alunos 
das escolas públicas do 1.º ciclo do concelho de Espinho. 
Serão distribuídas 77.280 peças de fruta (maças, peras, cle-
mentinas, tangerinas, laranjas, bananas, cerejas, pêssegos, to-
mates e cenouras).
O Município de Espinho vai efetuar, no âmbito deste programa, 
uma despesa no valor de €12.697,10 (doze mil, seiscentos e 
noventa e sete euros e dez cêntimos), IVA incluído.

PROJETO NA ESCOLA EU TENHO TUDO | 2015/2016
O Projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surgiu da necessidade de 
disponibilizar às crianças com Necessidades Educativas Espe-
ciais (NEE) das escolas do concelho, a possibilidade de, em con-
texto escolar, poderem beneficiar de um conjunto de serviços 
terapêuticos visando não só as suas aprendizagens académi-
cas como também as questões relacionadas com o seu desen-
volvimento pessoal e social, saúde e bem-estar. 
Abrange várias valências, desde psicomotricidade/reabilitação, 
fisioterapia, terapia da fala, dança terapêutica, psicologia e 
equitação terapêutica.
A Câmara Municipal de Espinho, através de estabelecimento de 
protocolo com o Centro Social de Paramos, assegura as sessões 
de terapia da fala, fisioterapia, dança terapêutica e psicologia. 
O Município de Espinho disponibiliza um técnico superior de 
Educação Especial e Reabilitação para a área da psicomotrici-
dade/reabilitação e transporte dos alunos.
A proposta de continuidade do projeto para o ano letivo 
2015/2016 surge tendo em consideração os grandes benefí-
cios que as medidas implementadas tiveram para as crianças 
com necessidades educativas especiais.
Os pais/encarregados de educação mostraram-se igualmente 
bastante satisfeitos com a realização do projeto, principalmen-
te com os benefícios positivos que este tipo de intervenções 
produz no bem-estar psicológico e desenvolvimental dos seus 
filhos.
O serviço será disponibilizado de novembro de 2015 a junho de 
2016, pelo valor base de €16.680,00 (dezasseis mil seiscen-
tos e oitenta euros), isento de IVA.

APRESENTAÇÃO SABORES ENSINO 2015/2016
Participação da Divisão de Educação e Juventude na “Apre-
sentação Sabores Ensino 2015/2016”, promovida pela Ger-
tal. Contou com participações do Dr. Rui Lima (nutricionista 
da Direção-Geral de Educação), Dr.ª Helena Real (nutricionista 
da Associação Portuguesa dos Nutricionistas) e o Chefe Hélio 
Loureiro. Estiveram também presentes elementos da DGEstE-
-Norte, responsáveis por esta matéria. 
Pensar e refletir sobre a questão das refeições escolares / par-
tilha de experiências entre as várias entidades / participação 
de entidades públicas e privadas responsáveis pelo forneci-
mento de refeições escolares.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE
No âmbito da comemoração do Dia da Floresta Autóctone pro-
movido pelo FAPAS, a Divisão de Educação e Juventude colabo-
rou com a EB Paramos na participação desta iniciativa.
Para o efeito, o FAPAS dispôs de espécies Autóctones para 
plantarem no jardim da escola: 14 azevinhos, 14 carvalhos, 5 
sobreiros e 9 freixos.
Participaram nesta atividade 2 turmas do pré-escolar e 6 tur-
mas do 1.º ciclo, num total de 190 alunos, professores e auxi-
liares.

ANO LETIVO 2014/2015
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2015/2016 | dia-
riamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 251
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 648
Alunos inscritos nas AEC: 448
Refeições Servidas: 671
• Alunos com Escalão A – Refeições: 256
• Alunos com Escalão B – Refeições: 90
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 205
Alunos com Transporte Escolar: 340

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA
Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 333
Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 604
Alunos inscritos nas AEC: 387
Refeições Servidas: 744
• Alunos com Escalão A – Refeições: 223
• Alunos com Escalão B – Refeições: 116
Alunos inscritos na AAAF/CAF: 238
Alunos com Transporte Escolar: 282

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: 30

Licenciamento Zero

 Estabelecimento: 19

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 11

 Alojamento Local: 0
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N.o DE REQUERIMENTOS ENTRADOS (GSE): 215

Licenciamento Zero

 Licenciamento Publicidade: 17

 Elevadores: 60

 Expediente diverso (Exposições e reclamações): 138

PROCESSOS LICENCIAMENTO (GSP): 80

 N.o de requerimentos em processos licenciamento:  335

PROCESSOS DE CERTIDÕES / CÓPIAS: 125

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

Email):  457

 N.o em processo licenciamento: 339

 N.o em procedimento genérico: 118

N.o DE LICENCIAMENTO EM PROCESSOS GSP: 25

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 58

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 77

PLANEAMENTO
ESTRATÉGICO 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM)
Foi concluída a proposta de revisão do PDM de Espinho, 

tendo obtido no passado dia 27 de julho, na reunião de 

Conferencia de Serviços parecer com decisão global fa-

vorável, condicionada à concertação das considerações 

efetuadas. Os trabalhos decorridos, durante o período de 

concertação encontram-se em fase conclusiva. O Plano 

foi submetido a Reunião de Câmara e irá ser aberto bre-

vemente o período de discussão pública do Plano.

Sistema de Informação Geográfica (SIG)
Metropolitano  - AMP
Os SPE integram o grupo de trabalho do SIG Metropoli-

tano. Em 29 de setembro, foi aprovado um contrato de 

financiamento – SIG Metropolitano da Área Metropolita-

no do Porto (Contrato n.º 669/2015). Neste âmbito, tem 

sido realizado um trabalho, entre os 17 municípios, onde 

será disponibilizada informação (num Portal do SIG Me-

tropolitano) sobre vários temas, nomeadamente: Áreas 

Empresariais, os Equipamentos Socias, de Educação, de 

Saúde e ainda informação sobre a Toponímia Concelhia

Planos Municipais e Intermunicipais
Encontra-se em fase de conclusão a elaboração o Plano 

Municipal de Defesa da Floresta contra incêndio (PMDFCI).

Foi aprovado em Reunião Ordinária de Câmara o Projeto 

de  Execução da Requalificação e Valorização do “Sitio” 

da Barrinha de Esmoriz.

Programas e Planos da Orla Costeira
Acompanhamento e participação no processo em fase 

de conclusão do Programa da Orla Costeira Ovar – Mari-

nha Grande – POC OMG. Representante do procedimento 

em revisão do Programa da Orla Costeira de Caminha –

Espinho – POC-CE.

Projetos/Ações Inter-Divisões
Participação na elaboração dos painéis sobre o Sistema 

Dunar (DOM/SPE); Georreferenciação no S.I.G. e elabora-

ção de base de dados de ações levados a cabo relati-

vas a operações urbanísticas – no âmbito da Comissão 

Multidisciplinar da Suspensão Parcial do PGUE (SPE/

DOPL); Análise e informação de processos de operações 

urbanísticas (SPE/DOPL); Em elaboração do Regulamen-

to de Cedência de Cartografia Digital de Município de 

Espinho(SPE/DOPL).

Sistema de Informação Geográfica (SIG)
Encontra-se em fase de conclusão um Geoportal. Moni-

torização e atualização de informação relativa aos “Ins-

trumentos de Gestão Territorial”, “Mobilidade Acessível”, 

“Toponímia”, “Ortofotomapas” e “Procedimentos em cur-

so” com o propósito de disponibilização no site do Mu-

nicípio (http://portal.cm-espinho.pt/pt/servicos-online/

urbanismo/planeamento-estrategico/) Encontram-se em 

elaboração informação sobre equipamentos (administra-

ção/educação/saúde),ambiente(contentores/ecopontos/

papeleiras/cantões de varredura),mobiliário urbano – pu-

blicidade; localização de Restaurantes. Monitorização, 

apoio técnico e validação do trabalho realizado interdi-

visões; 

Outros Trabalhos/Ações
Encontram-se em curso os trabalhos de certificação 

dos serviços de acordo com a norma da qualidade ISO 

9001:2008; Atendimento e apoio a empresários e in-

vestidores; Georreferenciação e elaboração de base de 

dados da informação cadastral, patrimonial.
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença na “III Gala do Desporto”, na Nave Polivalente de 
Espinho.

- Presença na “Missa e procissão Solene “, em Honra do S. Mar-
tinho de Anta.

- Presença na conferência de imprensa “Espinho Cidade En-
cantada”.

- Presença no “Jogo de Voleibol - Espinho X Esmoriz GC”, na 
Nave Polivalente de Espinho.

- Presença na entrega de diplomas DELF, na Escola Manuel 
Laranjeira.

- Presença na “Inauguração das iluminações Natal”, na cidade.

- Presença no Jogo de Andebol SCE-Cerci Andebol, realizado 
na Nave Polivalente de Espinho.

- Presença na “Tomada posse do Corpo de Bombeiros Voluntá-
rios de Espinho, no Quartel Alfa.

- Presença na ceia para a entrega da Comissão de Festas da N. 
Sr.ª Altos-Céus, na Casa Maria Ronca.

- Presença no S. Martinho, organizado pelo Rancho F. N. Sr.ª 
Altos Céus, em Esmojães.

- Presença na “Moda na Rua- penteados e maquiagem”, no 
âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”.

- Presença na Moda na Rua – Passagem de Modelos”, no âmbi-
to do evento “Espinho Cidade Encantada”.

- Presença nos “Dragões D’Ouro”, no Futebol Clube do Porto.

- Presença no “Jantar CCD Os Mochos”, no Parque Campismo.

PRESENÇAS

- Presença na Missa em honra da N.ª Sr.ª da Ajuda, na Capela 
de Santa Maria Maior.

- Presença na procissão solene em honra da N.ª Sr.ª da Ajuda.
Presença na abertura do Ano Escolar, no Centro Escolar de 
Silvalde.

- Presença no “125º Aniversário Oporto Golf Club”, no Oporto 
Golf Club.

- Presença no Lançamento do Livro “Sociabilidades e Margina-
lidades de Espinho “, de Armando Bouçon, na Biblioteca Muni-
cipal de Espinho.

- Presença no “81º Aniversário do Império Anta”.

- Presença no jantar comemorativo do “125º Aniversário Opor-
to Golf Club”, realizado no Casino de Espinho.

- Presença na “Final da Supertaça - A.F.P.C.E - C. Rambóia x J. 
Outeiros”, no Campo de Cassufas.

- Presença no “15º Aniversário Dia da Freguesia de Guetim”, 
no Salão Paroquial.

- Presença na “II Caminhada Solidária do IPO - Casa F.C.Porto”, 
em Espinho.

- Presença nas “Comemorações do 120º Aniversário dos Bom-
beiros Voluntários de Espinho - Open Day”.

- Presença na apresentação de cumprimentos à Câmara Muni-
cipal de Espinho, pelos Bombeiros Voluntários de Espinho, no 
âmbito das Comemorações do 120º Aniversário.

- Presença na Festa N. Sr. Altos Céus, nos Altos Céus.

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



REPRESENTAÇÕES

- Representação na “Exposição Norberto D’Abreu - Douradas 
Paginas Lusitanas, realizada na Junta de Freguesia de Espinho.

- Representação no “6.º encontro / Convívio dos Ex Combatentes 
da Vila de Silvalde”, na Igreja Matriz de Silvalde.

- Representação no almoço do “6.º encontro / Convívio dos Ex 
Combatentes da Vila de Silvalde”.

- Representação na inauguração da exposição “Sulla Terra fecon-
da di parole”, no FACE-Fórum de Arte de Cultura de Espinho.

- Representação na inauguração da exposição “Era uma vez…Es-
pinho - por Sandra Duarte”, no âmbito das Comemorações do Dia 
Mundial de Turismo, na Loja Interativa de Espinho.

- Representação na Caminhada de Solidariedade LACES.

- Representação nas “Comemorações do Dia Mundial do Turis-
mo”, em Espinho.

- Representação nas “Comemorações dos 25 anos da UCIN do 
CHVNG” na Gaiurb.

- Representação na inauguração da exposição “Pintura de Leo-
nor Sousa” no Centro Multimeios.

- Representação no “Projeto Com Viver”, no FACE.

- Representação nas “Comemorações do Dia Mundial da Música”, 
realizado no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação na apresentação do Livro “És Piño” - alunos Es-
cola Espinho Nº2, no Auditório da Escola Secundária Dr. Manuel 
Gomes de Almeida.

- Representação no “GaiaMEETING 2015- Intensive Care in Car-
diovascular”, realizado no Hotel Solverde.

- Representação “Almoço de entrega de Prémios do Grupo Co-
lumbófilo de Anta”, no Restaurante Salgueirinho.

- Representação no “Jogo Supertaça de Voleibol SLBenfica X SC 
Espinho”, realizado em Coimbra.

- Representação no “Jantar da Probus”, realizado no Hotel Praia-
golfe.

- Representação no “Jantar Rally Histórico Portugal – ACP”, no 
Hotel Solverde.

- Representação na “Sessão Solene de Abertura do Ano - Uni-
versidade Sénior” realizada no Auditório da Junta de Freguesia 
de Espinho.

- Representação nas “Comemorações do 120º dos B.V.Espinho

- Apresentação de Peça de Teatro”, no Centro Multimeios.

- Representação no lançamento do livro “Deixa-me amar-te” de 
Fátima Ribeiro, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação no Jantar de “Aniversário da Banda de Música 
da Cidade de Espinho”, no Restaurante Luso Venezolano.

- Representação na “Noite dos Artistas de Espinho – Lions”, na 
Sala Cinema do Casino Espinho.

- Representação na “Caminhada Solidária da UCA do CHVNG/E – 
Cerciespinho”, realizada em Espinho.

- Representação na “Cãominhada Patinhas sem Lar”, realizada 
em Espinho.

- Representação na “8ª Jornadas de Saúde Mental”, que decorreu
no Hotel Holiday Inn.
- Representação na Palestra “Crescer para Cima”, no âmbito do 
Dia Mundial da Alimentação, na Biblioteca José Marmelo e Silva.

- Representação no Jogo de Voleibol /Apresentação da Nova 
Imagem e escalões formação, na Nave Polivalente de Espinho.

- Representação na “Comemoração do Aniversário” e “Entrega 
de prémios” dos Andorinhas de Paramos”, no Restaurante Flor 
da Corga, em Paramos.

- Representação no desfile comemorativo do 120º do Aniversá-
rio dos Bombeiros Voluntários de Espinho.

- Representação na “I Gala do Desporto“ em Gondomar.

- Representação na Missa Solene do 120º Aniversário dos Bom-
beiros Voluntários Espinho, na Igreja Matriz de Espinho.

- Representação no almoço convívio do 120º Aniversário dos 
Bombeiros Voluntários de Espinho.

- Representação na Sessão Solene comemorativa do 120º Ani-
versario dos Bombeiros de Espinho.

- Representação no “Concerto de Outono”, no Casino de Espinho.

- Representação no lançamento da antologia “Poetas da Costa 
Verde”, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

- Representação na “Caminhada Solidária da Pediatria do IPO”.

- Representação na “Comemoração do Dia Internacional da Bi-
blioteca Escolar”, na Escola Gomes de Almeida.

- Representação nos “120 anos da atribuição do Alvará Régio 
Fabrica de Conservas Brandão Gomes”.

- Representação no “Simulacro no Hotel Praia Golfe”.

- Representação na “Sessão de encerramento da 39ª edição do 
Cinanima”, no Centro Multimeios de Espinho.

- Representação no lançamento do livro “O Cassador de muros” 
de Ana Filomena Amaral, na Biblioteca Municipal de Espinho.

- Representação na inauguração da exposição “Ilustração de 
Presépios - Simplesmente Alice Rocha”.

- Representação no “Espectáculo de Solidariedade Patinhas Sem 
Lar”, no Auditório da Junta de Freguesia de Espinho.

- Representação nas “Rusgas ao S. Martinho de Anta”.

- Representação no lançamento do livro “dÁjudaris 2015”, na 
Santa Casa da Misericórdia. 

- Representação no “100º Aniversário da Associação Comercial 
de Espinho”, na Quinta da Serração.

- Representação na “Gala Desporto Azeméis 2015”, no Cinetea-
tro Caracas.

- Representação na missa de comemoração do “37.º Aniversário 
Rancho S. Tiago Silvalde.

- Representação no “37.º Aniversário Rancho S. Tiago Silvalde.

- Representação na “Inauguração da exposição”, de Élio Oliveira, 
nas Galerias Zeller.

- Representação na Romagem ao Cemitério, no âmbito do “37.º 
Aniversário Rancho S. Tiago de Silvalde.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

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

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

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

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 302/10.8BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos; 

Autor: Maria Hermínia Marques dos Reis; 
Réu: Município de Espinho; 
As partes foram notificadas para juntar os suportes infor-
máticos das peças processuais apresentadas, em formato 
editável.

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;
O Município foi notificado do acórdão proferido pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte, o qual nega provimento ao re-
curso, estando a decorrer o prazo de interposição de recurso 
de revista para o Supremo Tribunal Administrativo. 

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

Processo n.º 504/10.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autor: Joaquim José Couto Almeida; 
Réu: Município de Espinho; 
O Município foi notificado do acórdão proferido pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte o qual nega provimento ao 
recurso, pelo que mantém a decisão recorrida. O Município foi 
notificado das custas de parte no processo.

Processo n.º 755/11.7BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 

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

ACTUALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015



Actos Administrativos; 
Autor: José Alves Moreira de Sousa e outros; 
Réu: Município de Espinho; 
Continua a aguardar a prolação da sentença.

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado para se pronunciar sobre o objeto 
da perícia proposto na petição inicial. 

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

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Rui Manuel Valente Rodrigues Nunes;
Réu: Município de Espinho;
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;
O Município foi notificado do despacho da Mª Juiz o qual 
indefere o pedido do Réu de declarar não escrita a matéria 
vertida nos artigos 2º a 23º da réplica. Aguarda ulterior 
tramitação processual. 

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

Processo nº 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 aguarda a remessa a conta.

Processo nº 1224/14.9BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autor: Alexandre Barbosa Borges, S.A.;
Réu: Município de Espinho;
Realizada a audiência prévia, aguarda ulterior tramitação 
processual. 

Processo nº 503/15.2BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município, tendo sido notificado do requerimento da auto-
ra, o qual requeria a declaração de inutilidade superveniente 
da lide, exerceu o seu direito de contraditório. 

Processo nº 787/15.6BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município contestou arguindo a excepção de litispendência; 
a autora foi notificada para, querendo, se pronunciar sobre a 
matéria de exceção suscitada pelo Réu na contestação. Aguar-
da ulterior tramitação processual.  

(TRIBUNAIS JUDICIAIS) 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 pagamento dos montantes do pedido de 
indemnização civil, no mesmo período da suspensão.

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 Município tendo sido notificado da junção da petição inicial 
aperfeiçoada exerceu o seu direito de contraditório. 

Processo n.º 1926/05.0BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: Guilherme Varino & Filhos, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do acórdão proferido pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte o qual concede parcial provi-
mento ao recurso. Está em curso o prazo para interposição de 
recurso de revista para o Supremo Tribunal Administrativo. 

Processo n.º 1079/14.3BEPRT;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
As partes lograram chegar a acordo. Aguarda-se homologação 
por sentença.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

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

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

PROCESSOS-CRIME

Processo nº 244/15.0PAESP
Ministério Público – Espinho - DIAP – Secção Única
Inquérito
O Município requereu a sua constituição como assistente.

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