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INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2  |  Abril de 2017

Caras e caros vogais,

Como é do vosso conhecimento, o Plano Diretor Municipal de 

Espinho criou condições de ordenamento do território que 

permitem legalizar e regularizar um dos graves problemas 

urbanísticos do concelho, as chamadas construções 

“clandestinas” e ilegais. A informação disponível nos serviços 

da autarquia identifica cerca de 2700 edificações de génese 

ilegal e cerca de 490 loteamentos na mesma situação.

 A criação do GARCI-Gabinete de Apoio à Regularização de 

Construções Ilegais já em funcionamento está a dar resposta 

às mais diversas situações apresentadas pelos munícipes que 

pretendem legalizar as respetivas edificações.

O Gabinete, constituído por técnicos especializados na 

matéria, atende, esclarece e fornece todo o apoio necessário 

aos munícipes, todas as quintas-feiras no edifício da Câmara 

Municipal de Espinho.

Está em fase de conclusão a requalificação do Cemitério de 

Espinho.

As obras incluem a construção de um Cendrário para depósito 

de cinzas oriundas do crematório e está também a ser 

ampliada a capacidade de instalação de ossários e gavetões. 

Estão a ser construídos mais 144 ossários e 48 gavetões para 

consumpção aeróbica de cadáveres. O cemitério ficará 

também enriquecido com um Cenotáfio, estrutura que alberga 

um memorial para evocar nomes de pessoas cuja vida foi 

dedicada a causas e coletividades. A requalificação ambiental, 

os espaços ajardinados, a higiene e salubridade pública são 

trabalhos a que a Câmara Municipal de Espinho tem dado es-

pecial atenção.

Assim, no âmbito da requalificação da Avenida 32, os 

serviços municipais plantaram 120 árvores em ambos os 

sentidos e em todo o comprimento da via, desde a rua 33 à 

rua 62. Em curso ou já concluídos estão os trabalhos de 

requalificação de caldeiras e floreiras em vários pontos da 

cidade. Além disso, foram substituídas e plantadas 50 novas 

árvores floridas na rua 25 e na rua 23 mais 10 árvores. 

Enriquecido e valorizado ficou também o Parque João de Deus. 

Numa ação pedagógica e de educação ambiental, as crianças 

das escolas do concelho, acompanhadas pelos presidentes de 

Junta de Freguesia, observaram a plantação de 12 árvores no 

dia da Primavera.

Ainda durante o mês de Março o parque de contentores 

municipais, constituído por 750 unidades, foi lavado, 

higienizado e desinfectado, numa operação que se repete de 

dois em dois meses em todo o concelho de Espinho.

Espinho que se afirmou uma vez mais como destino turístico 

na BTL, 2017, o maior evento nacional dedicado à atividade 

turística.
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O Município fez a promoção da sua oferta turística e 

gastronómica no Parque das Nações em Lisboa, no stand da 

Entidade Regional de Turismo Porto e Norte e em parceria 

com a Associação de Municicípios de Terras de Santa Maria.

Referência também para a edição 2017 do Festival Mar-Marionetas 

que decorreu em três equipamentos culturais de excelência 

na cidade de Espinho, o Centro Multimeios, o Face-Fórum de 

Arte e Cultura e o Auditório de Espinho. Os espetáculos 

tiveram salas cheias com uma procura inusitada de público de 

vários pontos do país, o que revela a afirmação e o prestígio 

que este evento já conquistou no panorama cultural do país.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Câmara arranca com GARCI
Gabinete Técnico de Apoio à regularização de constru-

ções ilegais

Sessão de esclarecimento para técnicos e munícipes promovida pela 
autarquia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal 
que fez o enquadramento e objectivos deste Gabinete que vem ao 
encontro do interesse dos proprietários de construções de génese 
ilegal.

Pinto Moreira estava acompanhado dos técnicos municipais respon-
sáveis pela criação e funcionamento do GARCI, a arqª Sandra Almeida 
da Divisão de Planeamento Estratégico, o arqº José Costa, responsá-
vel pelo Urbanismo, o engenheiro Herlander Fardilha e o Geógrafo Dr. 
António Correia.

Presença de Espinho na 29ª BTL
Município marcou presença no stand da Porto e Norte, 
integrado nas Terras de Santa Maria

Espinho esteve presente na 29ª edição da BTL, o salão referência para 
a indústria do Turismo Nacional e Internacional. Uma edição marcada 
pela visita do Presidente da República e pela grande afluência de pro-
fissionais, registando-se mais visitantes e mais iniciativas de negócios 
em relação a 2016.

Durante 5 dias, o Município fez a sua promoção no Stand da Entidade 
Regional Porto e Norte, integrado nas Terras de Santa Maria, junta-
mente com outros municípios: Arouca, Santa Maria da Feira, São João 
da Madeira, Oliveira de Azeméis e Vale de Cambra. Neste novo forma-
to, promoveu-se uma oferta integrada dos 6 municípios - “Uma Viagem 
da Praia à Serra em 6 passos”, com o objetivo de combater a sazonali-
dade e aumentar a estada média dos turistas. A animação foi diversifi-
cada, desde degustações, showcookings, passando por experiências e 
passatempos. Diariamente foram sorteadas ofertas dos 6 municípios, 
promovidas pelos agentes locais: estadias, entradas em monumentos, 
experiências, cabazes e outros.

As mascotes Mário e Neta, distribuíram abraços e tiraram fotos com os 
visitantes, promovendo O “Mar-Marionetas – Festival Internacional de 
Marionetas de Espinho”. A KIDS ROUTE foi uma novidade nesta edição, 
a BTL criou um caminho especial para as crianças dos 6 aos 12 anos, 
Espinho dinamizou uma atividade para os mais pequenos no âmbito 
do Festival.

Durante o evento, o município vendeu Espinho a operadores nacionais 
e internacionais, que quiseram saber mais sobre a oferta turística lo-
cal, desde as experiências mais radicais, passando pelo Turismo em 
Família, Gastronomia, Equipamentos Culturais e Oferta Hoteleira.

A sessão de informação e esclarecimento foi sobretudo dirigida a técnicos da construção civil, arquitetos, desenhadores e engenheiros que 
vão acompanhar os processos requeridos por munícipes interessados em legalizar o seu património no concelho de Espinho.

Uma das questões suscitadas foi a necessidade de uma articulação de procedimentos entre a Conservatória, o Serviço de Finanças e a 
Câmara Municipal para agilizar os processos.

O GARCI é uma nova e importante ferramenta ao serviço dos detentores de habitações que não cumprem os requisitos para obtenção de 
licença de habitabilidade, financiamento bancário para obras e regularização de outros requisitos impostos pela lei e pelo regulamento de 
urbanismo.

Este Gabinete a funcionar no edifício da Câmara Municipal está disponível para atender os munícipes ou técnicos por eles mandatados 
todas as quintas feiras das 9h30 às 16 horas.
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Foi assinado na passada dia 21 de fevereiro, o protocolo de 
colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a ADCE - As-
sociação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, destinado 
a garantir a implementação do projeto “Promover o Sucesso”, a 
desenvolver em escolas do concelho durante o ano de 2017, e 
que tem como objetivo fundamental efetuar atividades com cariz 
formativo, cultural e lúdico, que complementem as atividades da 
componente curricular desenvolvidas em sala de aula.

Partindo deste objetivo base, o projeto “Promover o Sucesso” 
apresenta-se com uma proposta assente num serviço de anima-

Protocolo para o projeto “Promover o Sucesso”
Colaboração entre a autarquia, a ADCE e os   
Agrupamentos de Escolas do concelho

Grau de satisfação dos munícipes
Relatório com resultados muito positivos do grau de satisfação dos munícipes e utentes

Relatório de Avaliação do grau de satisfação dos munícipes e 
utentes dos serviços e dos diversos equipamentos da Câmara Mu-
nicipal de Espinho.

A autarquia considera de fundamental importância auscultar a 
opinião dos seus munícipes, através de questionários de avalia-
ção anuais acerca da eficiência no atendimento e nas respostas e 
encaminhamento dado às necessidades dos utentes dos serviços 
da Câmara Municipal de Espinho.

Com base nos resultados obtidos, a CME faz uma avaliação interna 
dos diversos serviços de atendimento público e com base nesses 
resultados procura formas de contínuo aperfeiçoamento de modo 
a garantir uma resposta eficaz, acessível, rápida e de qualidade 
aos clientes e utentes do Município.

Os inquéritos decorreram de junho a dezembro de 2016 e a ava-
liação é considerada Muito Positiva. Numa escala de 1 a 4, a pon-
tuação é de 3,6, o que corresponde a um Grau de Satisfação 90%.

Os inquéritos de avaliação da satisfação dos municípes foram co-
locados na página da Internet e no facebook do Município, bem 
como nos diversos equipamentos  municipais que prestam aten-
dimento ao público:
AME-Atendimento Municipal de Espinho, Nave Polivalente, Pis-
cina Municipal, Biblioteca, Museu, Loja Interativa de Turismo, 
Balneário Marinho, FACE-Fórum de Arte e Cultura de Espinho e 
Edifício da Junta de Freguesia-Apoio ao Idoso, Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente.

Relatório disponível em: www.espinho.pt

ção, informação, formação e articulação entre a escola e a família, 
definido em dois grandes eixos: 
> Articulação e mediação escola e família;
> Desenho, planificação e dinamização um conjunto de ações e 
atividades direcionadas a todos os agentes intervenientes, de 
acordo com as problemáticas e situações sinalizadas.

Este protocolo contou com as presenças e assinaturas do Dr Joa-
quim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espi-
nho, Dr. Hélder Manuel de Freitas Leitão Rodrigues e Dr. Renato 
Miguel Prata dos Santos, Presidente da direção da ADCE e tesou-
reiro da mesma instituição, bem como dos diretores dos agru-
pamentos de escolas do concelho, Dr. José Ilídio Alves de Sá do 
Agrup. Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Drª Ana Gabriela 
Soares da Costa Moreira, do Agrup. Escolas Dr Manuel Laranjeira.
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ATA N. 02/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE E TRÊS DE JANEIRO DE 
DOIS MIL E DEZASSETE.

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano dois mil e de-
zassete, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câma-
ra Municipal reuniu-se em reunião ordinária, a mesma Câmara 
sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim 
José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores 
António Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Cos-
ta Matos Lêdo da Fonseca, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 
José Barbosa Mota e Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, 
tendo faltado, por motivo justificado, o Sr. Vereador Luís Mi-
guel Pereira Bernardes dos Santos Neto. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo. 

Deliberação Nº 12/2017
Aprovação da ata n.º 1/2017 de 9 de janeiro
Em virtude da ata n.º 1/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 9 de janeiro 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 13/2017
Atribuição de Fundo de Maneio para CPCJ – Ano 2017
Presente a informação n.º 205/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar o Fundo de Maneio atri-
buído à CPCJ para o período compreendido entre 01/01/2017 a 
31/12/2017. 

Deliberação Nº 14/2017
Subsídio a atribuir à ADCE - Associação para o Desenvolvi-
mento do Concelho de Espinho, no âmbito do protocolo de 
exploração do Centro Multimeios
Presente a informação n.º 317/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 vo-
tos contra dos Vereadores do PS, atribuir à ADCE - Associação 
para o Desenvolvimento do Concelho de Espinho, para o ano 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2  |  Abril de 2017
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de 2017, no âmbito do protocolo mencionado em título, um 
subsídio no valor de 250 000,00€.  

Deliberação Nº 15/2017
Aprovação das “Normas Internas de Organização e Fun-
cionamento 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”
Presente a informação n.º 458/2017 da Divisão 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 aci-
ma referida e a proposta de projeto de Normas Internas em 
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, com 4 votos a 
favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, 
no âmbito 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 au-
tarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 
março, Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, Lei n.º 69/2015, de 16 
de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março) e do regime 
jurídico do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, e da Por-
taria n.º 644-B/2015, de 24 de agosto (II Série), 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 “Nor-
mas Internas de Organização e 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 disciplinam e fixam a sua or-
ganização, funcionamento e utilização. 

Deliberação Nº 16/2017
Concurso por Hasta Pública para atribuição da concessão 
de 9 lojas Comerciais, 16 Espaços Comerciais, 11 Espaços 
de Venda e 15 Bancas existentes no piso inferior do Mer-
cado Municipal
Presente a informação n.º 156/2017 da Divisão de Serviços Bá-
sicos 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). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
realizar um procedimento de Hasta Pública para atribuição a 
título precário da concessão de 9 lojas comerciais, 16 espaços 
comerciais, 11 espaços de venda e 15 bancas existentes no 
piso inferior do Mercado Municipal de Espinho. Mais deliberou 
a Câmara, também por unanimidade, aprovar as peças do pro-
cedimento em causa (Programa e Condições) e marcar o ato 
público para o dia 6/02/2017, pelas 14.00 horas, designando 

para o efeito uma Comissão constituída pelos Srs. Vereadores 
Quirino de Jesus, Leonor Fonseca e Carlos Sárria. 

Deliberação Nº 17/2017
Pedido de isenção de taxas
Presente a informação n.º 332/2017 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo no mesmo referido (em arquivo). Vo-
tação: Verificando-se enquadramento no n.º 2 do artigo 32.º 
do Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas 
por Operações Urbanísticas (RMUETOU), a Câmara tomou co-
nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido 
de isenção de taxas apresentado pela CERCIESPINHO – COOP. 
EDUCAÇÃO E REAB. CIDADÃO INADAPTADO, CRL e a remessa à 
Assembleia Municipal para aprovação. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 16 de janeiro de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de qua-
trocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): seis-
centos e noventa e nove mil quinhentos e noventa e três euros 
e quarenta e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: 
um milhão trezentos e noventa e nove mil trezentos e trinta 
e dois euros e sessenta e seis cêntimos. A Câmara foi ainda 
informada que, até ao dia 16 de janeiro do corrente ano, fo-
ram cabimentadas despesas no valor de vinte e cinco milhões 
seiscentos e dezasseis mil e seis euros e vinte e um cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de cento e sete mil e cinquenta e cinco euros e vinte e um cên-
timos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento dos 
n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 28 de de-
zembro que aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 1 a 17 de janeiro de 2017, nos termos 
dos nºs 4 e 12 do artigo 49º da Lei 42/2016 de 28 de Dezem-
bro. 

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 
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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. 03/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
DESASSETE.  
 
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezassete, 
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 18/2017
Aprovação da ata 2/2017 de 23 de janeiro
Em virtude da ata n.º 2/2017 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 23 de janeiro 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 19/2017
1ª Revisão Orçamental aos Documentos Previsionais para 
o ano 2017
Presente a informação n.º 910/2017 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assem-
bleia 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, a 1ª Revisão aos Documentos 
Previsionais para o ano 2017 – Orçamento Municipal e Grandes 
Opções do Plano – e após a sua submissão à DGAL, para apre-
ciação técnica, conforme previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 

10º da Lei nº 43/2012 de 28 de Agosto. 

Deliberação Nº 20/2017
Informação relativa às autorizações prévias genéricas ne-
cessárias à execução dos Documentos Previsionais 2016
Presente a informação n.º 912/2017 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS, remeter para a Assembleia Municipal 
de Espinho a informação relativa às autorizações prévias ge-
néricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 
2016, nomeadamente as referidas nas alíneas d) e e) das mes-
mas. 

Deliberação Nº 21/2017
Informação relativa às autorizações prévias genéricas ne-
cessárias à execução dos Documentos Previsionais 2017
Presente a informação n.º 913/2017 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção 
dos Vereadores do PS, remeter para a Assembleia Municipal 
de Espinho a informação relativa às autorizações prévias ge-
néricas necessárias à execução dos Documentos Previsionais 
2017, nomeadamente as referidas nas alíneas d) e e) das mes-
mas. 

Deliberação Nº 22/2017
Conversão em definitivo da resolução do arrendamento e 
cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de ha-
bitação social atribuído a Dionísio Marques Maia (e agre-
gado) por incumprimento no pagamento da renda mensal 
desde março de 2016
Presente a informação n.º 567/2017 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e abstenção dos Verea-
dores do PS, converter em definitivo e determinar a resolução 
do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de 
ocupação do fogo de habitação social que se encontra atribuí-
do a Dionísio Marques Maia (e respetivo agregado familiar), ao 
abrigo e nos termos das disposições conjugadas das normas 
constantes do n.º 1 do artigo 33.º, dos n.ºs 1 e 3 do artigo 65.º 
e do artigo 66.º do “Regulamento de Habitação Social do Mu-
nicípio de Espinho” (Regulamento n.º 147/2015, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 59 de 25 de março) bem como 
do n.º 3 do artigo 1083.º do Código Civil (aplicável por força da 
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remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 
81/2014, de 19 de dezembro, alterada e republicada pela Lei 
n.º 32/2016, de 24 de agosto), em virtude do incumprimento 
do dever de pagamento da renda desde o mês de março de 
2016, ou seja por um período superior a oito meses consecuti-
vos, situação que torna inexigível ao Município a manutenção 
da atribuição do fogo ao agregado familiar de Dionísio Marques 
Maia. 

Deliberação Nº 23/2017
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 de 
2017
Presente a informação n.º 919/2017 da Divisão Educação e 
Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por repro-
duzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 
os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 
Câmara tomou conhecimento e 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 de 2017, 
pelo valor máximo de €40.000 (quarenta mil euros), isento de 
IVA. 

Deliberação Nº 24/2016
“Requalificação do Canal Ferroviário do Concelho de Espi-
nho e Estacionamento Subterrâneo-INTERFACE” - Ratifi-
cação da decisão de suspensão do prazo para apresenta-
ção de propostas, proferida pelo Sr. Presidente da Câmara 
em 27 de janeiro de 2017
Presente a informação n.º 887/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, no âmbito do procedimento para 
a execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO CANAL 
FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTACIONAMEN-
TO SUBTERRÂNEO-INTERFACE”, ratificar a decisão de manter a 
suspensão do prazo para apresentação de propostas até ao dia 
8 de fevereiro de 2017 (de acordo com o previsto no n.º 4 do 
artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, na sua redação 
em vigor) proferida pelo Presidente da Câmara em 27/01/2017 
ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, apro-
vado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; altera-
do pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 
16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro), cuja competência pertence 
à Câmara Municipal de Espinho, enquanto órgão competente 
para a decisão de contratar. 

Deliberação Nº 25/2017
“Requalificação do Canal Ferroviário do Concelho de Espi-
nho e Estacionamento Subterrâneo-Interface” - Decisão 
sobre erros e omissões
Presente a informação n.º 907/2017 da Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como os documentos na mesma referi-
dos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, 
concordando com a proposta do júri (cujo teor se encontra me-
lhor reproduzido nos mapas em anexo) deliberou, com 4 votos 
a favor dos eleitos do PSD e 3 votos contra dos Vereadores do 
PS, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 6 do artigo 
61.º do CCP aceitar e suprir os erros e as omissões apresenta-
das. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração 
de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram contra 
a decisão de aprovar os erros e omissões, considerando que 
as inúmeras falhas apontadas são o reflexo da forma leviana, 
apressada e negligente como todo este processo tem sido ge-
rido. Tendo em conta o histórico da obra de rebaixamento da 
linha férrea, parece-nos no mínimo irresponsável pretender 
construir um parque de estacionamento subterrâneo numa ex-
tensão de 500m e a 1,5m abaixo do nível freático, sem fazer 
sondagens geotécnicas, sem prever sistemas de contenção de 
terras, sem prever sistemas de bombagem, sem avaliar e moni-
torizar os impactos nas construções limítrofes e sem conside-
rar a supressão, desvio ou construção de novas infraestruturas 
de águas pluviais e saneamento, que serão intersetadas com a 
construção do parque, a montante do túnel. Fica por explicar, 
também, se a alteração e/ou execução das novas infraestru-
turas e equipamentos sobre o canal ferroviário (Posto de Tu-
rismo, praça Progresso e passagem superior pedonal) foram 
corretamente avaliadas do ponto de vista estrutural e se foram 
aprovadas pelas respetivas entidades.” 

Deliberação Nº 26/2017
Execução de passeio pelos serviços municipais
Presente a informação n.º 787/2017 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo no mesmo referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar que a Divisão de Obras Municipais proceda à 
execução do passeio resultante do recuo do muro de vedação 
da propriedade sita na Travessa do Mocho n.ºs 9 e 11. 

Deliberação Nº 27/2017
Festa a Santo Tirso – corte de ruas ao trânsito – ratificação 
de despacho
Presente a informação n.º 813/2017 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 
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(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da Igreja e Conselho 
Económico da Paróquia de Santo Tirso de Paramos para o cor-
te ao trânsito em algumas ruas da Freguesia de Paramos com 
vista à realização da Festa a Santo Tirso no passado dia 29 de 
janeiro, de acordo com o percurso indicado no ofício datado de 
16/01/2017. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 30 de janeiro 
de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de 
quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): 
trezentos e noventa e um mil e vinte e quatro euros e sessenta 
e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
quatrocentos e trinta e oito mil cento e quinze euros e noven-
ta cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 30 
de janeiro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 
valor de vinte e cinco milhões novecentos e vinte e seis mil 
novecentos e sete euros e quarenta e quatro cêntimos, tendo 
sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de um 
milhão cento e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis 
euros e quarenta cêntimos. 

Ofício do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
A Câmara tomou conhecimento do ofício do Gabinete do Secre-
tário de Estado da Saúde, remetido pelo Senhor Presidente da 
Assembleia Municipal, que anexava cópia da informação pres-
tada pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP, na 
sequência da Moção apresentada pelo Grupo da CDU na sessão 
da Assembleia Municipal de 28/04/2016 e remetida ao Senhor 
Ministro da Saúde em 02/05/2016, referente à Proposta de 
Criação de Unidade Local de Saúde em Espinho. 

Envio de Listagem de aquisição de serviços para cumpri-
mento dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 
28 de dezembro que aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aquisi-
ção de serviços de 18 a 31 de janeiro de 2017, nos termos dos 
nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de dezembro. 

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

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

Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 04/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS 
MIL E DESASSETE. 

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

Deliberação Nº 28/2017
Aprovação da ata n.º 3/2017 de 6 de fevereiro
Em virtude da ata n.º 3/2017 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 6 de fevereiro 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 29/2017
Atribuição de subsídio ao FEST – Festival Internacional de 
Cinema Jovem
Presente a informação n.º 1084/2017 dos Serviços de Cul-
tura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 15 
000,00€ ao Festival Internacional de Cinema Jovem de Espi-
nho – FEST para a edição de 2017. 

Deliberação Nº 30/2017
Atribuição de subsídio ao Festival Internacional de Músi-
ca de Espinho – FIME
Presente a informação n.º 1080/2017 dos Serviços de Cul-
tura e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
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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 atribuição de um subsídio no valor de 20 
000,00€ (vinte mil euros) ao Festival Internacional de Música 
de Espinho, referente à edição de 2017. 

Deliberação Nº 31/2017
Atribuição de subsídio ao Carnaval da Idanha 2017
Presente a informação n.º 1307/2017 dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 
arquivo). Votação : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a atribuição de 250.00 € (duzentos 
e cinquenta euros) ao Grupo Desportivo da Idanha, entidade 
responsável pela organização do desfile de Carnaval da Idanha 
em 2017. 

Deliberação Nº 32/2017
Subsídio a atribuir ao Festival 4500-Espinho
Presente a informação n.º 1335/2017 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação 
: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimida-
de, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 2 000,00€ 
(dois mil euros) à Associação Cívica de Espinho, no âmbito do 
Festival 4500-Espinho para a edição de 2017. 

Deliberação Nº 33/2017
Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Ex-Combatentes do Ultramar da 
Vila de Silvalde para efeitos de atribuição de descontos 
na utilização do Balneário Marinho de Espinho
Presente a informação n.º 1028/2017 da Divisão de Desporto, 
sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 
fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documen-
to na mesma referido (em arquivo). Votação : A Câmara tendo 
presente o considerado na informação acima referida e a pro-
posta de minuta de protocolo em causa anexa, com a qual con-
cordou, deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta 
e celebrar com a Associação de Ex-Combatentes do Ultramar 
da Vila de Silvalde o “Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Associação de Ex-Combatentes do 
Ultramar da Vila de Silvalde para efeitos de atribuição de des-
conto na utilização do Balneário Marinho de Espinho”, no âmbi-
to das atribuições previstas do n.º 1 do artigo 10.º das “Normas 
Internas de Funcionamento do Balneário Marinho” (aprovadas 
pela Câmara Municipal de Espinho em sua reunião ordinária de 
12/10/2012 e publicitadas por Edital n.º 123/2012 de 18 de 
outubro), de acordo com os considerandos e termos nele fixa-
dos.” 

Deliberação Nº 34/2017

Celebração de «Protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Espinho e a Associação dos Antigos Alunos 
da Escola da Feira e da Tourada para efeitos da utilização 
das instalações onde anteriormente funcionou a Delega-
ção Escolar no Edifício da Antiga Escola Básica n.º 1 de 
Espinho»
Presente a informação n.º 1311/2017 dos Serviços de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integran-
te desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 
arquivo). Votação : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, com a 
“Associação dos Antigos Alunos das Escolas da Feira e da Tou-
rada” - ao abrigo da competência prevista na alínea u) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime 
jurídico das autarquias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro) - o referido «Protocolo de colaboração entre a Câ-
mara Municipal de Espinho e a Associação dos Antigos Alunos 
da Escola da Feira e da Tourada para efeitos da utilização das 
instalações onde anteriormente funcionou a Delegação Esco-
lar no Edifício da Antiga Escola Básica n.º 1 de Espinho», de 
acordo com os considerandos e termos nele fixados.  

Deliberação Nº 35/2017
Proposta Final de Delimitação da ARU da Cidade de Espinho
Presente a informação n.º 1377/2017, 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, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, aprovar a delimitação da Área 
de Reabilitação Urbana do Litoral da Cidade de Espinho, nos 
termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da Reabilita-
ção Urbana (RJRU), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, 
de 14 de agosto, e em consequência, ao abrigo do disposto na 
alínea r) do número 1 do artigo 25° conjugado com a alínea ccc) 
do número 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 
de Setembro, remeter a mesma para aprovação da Assembleia 
Municipal. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte de-
claração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista votaram 
contra por considerarem que: A ARU Litoral da Cidade de Espi-
nho, agora propositadamente confundida com ARU da Cidade 
de Espinho, mantém a delimitação preliminar aprovada com o 
voto contra do Partido Socialista na reunião extraordinária da 
câmara municipal de 30/09/2017; A proposta final acrescenta 
duas subtilezas em relação ao texto inicial mas absolutamente 
irrelevantes: trata-se de uma ARU “piloto” e promete-se que 
“até ao final de 2019 serão propostas e desenvolvidas mais 
duas: a ARU do Núcleo Central e a ARU da Foz de Silvalde” (!); 
Esta ARU exclui qualquer compromisso do PSD com a reabilita-
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ção dos núcleos urbanos mais significativos do concelho; Esta 
ARU exclui qualquer compromisso do PSD com a reabilitação 
da área central, coesa e ortogonal, historicamente associada 
à imagem da cidade de Espinho e que constitui o seu núcleo 
identitário e patrimonial, onde se localizam as principais com-
ponentes habitacionais, equipamentos, demais atividades eco-
nómicas e onde vivem ou trabalham os potenciais beneficiá-
rios diretos e indiretos dos imóveis reabilitados.” Os eleitos do 
PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “As 3 ARU’s 
apresentadas, assim como as ORU’s (Operações de Reabilita-
ção Urbana) constam do Programa de Execução e Plano de Fi-
nanciamento da Versão Final do PDME, submetido à reunião 
de Câmara de 14 de junho de 2016. Mais se informa que as 
Aru’s/ORU’s são as 3 primeiras ações previstas no Programa de 
Execução e estão identificadas como prioridade I.” 

Deliberação Nº 36/2017
Gabinete de Apoio à Regularização das Construções Ile-
gais – GARCI
Presente a informação n.º 1324/2017 dos Serviços de Planea-
mento Estratégico, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação : A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 
votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos contra dos verea-
dores do PS, aprovar a constituição do Gabinete de Apoio à 
Regularização das Construções Ilegais (GARCI), e determina 
um prazo de 2 anos (com possibilidade de prorrogação) para 
apresentação de operações urbanísticas de legalização de edi-
ficações. Mais delibera que a abertura do Gabinete de Apoio 
à Regularização de Construções Ilegais (GARCI) deverá ser di-
vulgado através de Edital, a afixar nos lugares de estilo, nos 
jornais locais/nacionais, no portal do Município e nas restantes 
redes sociais, assim como, nas associações/instituições/coleti-
vidades existentes no Município, facilitando assim o acesso da 
informação ao maior número de interessados na possibilidade 
regularização das construções ilegais. Os Vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
do Partido Socialista votaram contra por considerarem que: Nos 
dois últimos mandatos o PSD pouco ou nada fez pelo contro-
lo, sensibilização e legalização das cerca de 3000 construções 
ilegais no concelho, o que é, no mínimo vergonhoso, como se 
pode verificar por dois exemplos apenas: Bairro Piscatório e 
Praia de Paramos; Vem agora sob a forma de campanha eleito-
ral anunciar a criação de um gabinete e a publicação de um edi-
tal que define o prazo de dois anos prorrogável, para o início do 
processo de legalização, de uma minoria dos casos detetados; 
Edital que entra em contradição com o prazo que já se encontra 
a decorrer, de acordo com o disposto no artigo 105.º do Plano 
Diretor Municipal de Espinho, que estabelece que o referido 
prazo de legalização das construções não licenciadas ocorra no 
período máximo (não prorrogável) de dois anos após a entra-
da em vigor do PDME, facto que aconteceu em setembro últi-
mo. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Independentemente de todas as ações levadas a cabo, 
já identificadas na informação de câmara, e do que resulta da 
publicação do PDME, onde não existe qualquer impedimento 

de apresentação de operações urbanísticas conforme previsto 
no artigo 105.º do PDME (já verificadas), considerou-se que se 
devia formar um Gabinete de Apoio que tem objetivos concre-
tos, potenciar maior dinâmica e sensibilização dos munícipes e 
aumentar a taxa de regularização destas construções. O prazo 
de 2 anos definido é-o para funcionamento do Gabinete, que 
não tem necessariamente que ter correspondência com os pra-
zos previstos na regulamentação vigente e aplicável.” 

Deliberação Nº 37/2017
Aquisição de Serviços de Solicitadoria
Presente a informação n.º 1304/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação : A Câmara tomou conhecimento 
e, tendo presente o acima exposto, deliberou, por unanimida-
de, nos termos e para os efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (alterado 
sucessivamente pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 
66/2012, de 31 de dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro; e regulamentado pela Portaria n.º 149/2015, de 
26 de maio) e do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, respetivamente, autorizar e 
emitir parecer prévio vinculativo para a celebração de contrato 
de aquisição de serviços de solicitadoria para registo dos imó-
veis rústicos e urbanos – dentro dos limites do Concelho de 
Espinho, por ajuste direto ao Solicitador Sr. Joaquim Aureliano 
Cavadas André de Oliveira, inscrito da Ordem dos Solicitadores, 
com o NIF 184492785, pelo valor base de 9.337,76€ (nove 
mil, trezentos e trinta e sete euros e setenta e seis cêntimos), 
a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de 8 me-
ses. 

Deliberação Nº 38/2017
“REQUALIFICAÇÃO DO CANAL FERROVIÁRIO DO CONCE-
LHO DE ESPINHO E ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO-
-INTERFACE”– Ratificação da decisão de prorrogação do 
prazo fixado para a apresentação das propostas
Presente a informação n.º 1323/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação : A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 3 votos 
contra dos Vereadores do PS, no âmbito do procedimento para 
a execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO CANAL 
FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTACIONAMEN-
TO SUBTERRÂNEO-INTERFACE”, ratificar a decisão de prorro-
gar o prazo fixado para a apresentação das propostas até às 
23h59m do dia 13 de março de 2017 (nos termos do previsto 
nos nºs 3 e 4 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, 
na sua redação em vigor) proferida pelo Presidente da Câmara 
em 15/02/2017 (cf. Decisão de prorrogação de prazo fixado 
para a apresentação de propostas, identificado no Despacho 
CP N.º 10/2017), ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das au-
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tarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei 
n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), cuja com-
petência pertence à Câmara Municipal de Espinho, enquanto 
órgão competente para a decisão de contratar. A Câmara to-
mou ainda conhecimento que nos termos propostos pelo júri, a 
resposta aos esclarecimentos solicitados após a comunicação 
da decisão sobre erros e omissões, será notificada aos inte-
ressados até ao dia 6 de março 2017. Os Vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
do Partido Socialista votaram contra por considerarem que: A 
informação é vaga e omissa sobre quem concretamente pediu 
a prorrogação do prazo para entrega das propostas a concurso 
e que motivou, a título excecional, o despacho do senhor Pre-
sidente da Câmara; Os motivos apontados para a prorrogação, 
nomeadamente a “existência de imprecisões” e a necessidade 
de “com vista à prossecução do interesse público” redimir “to-
das as questões que levantem dúvidas na sua análise” confir-
ma e reforça as suspeitas do Partido Socialista sobre a forma 
leviana, apressada e negligente como todo este processo tem 
sido gerido; Em vez de adiar por um mês a entrega das pro-
postas o PSD devia suspender o procedimento até ao cabal 
esclarecimento dos graves erros e omissões e ao competente 
apuramento de responsabilidades no âmbito do contrato para 
a elaboração do projeto, mapas de trabalhos e quantidades e 
caderno de encargos da empreitada.” 

Deliberação Nº 39/2017
Cortejo de Carnaval – Condicionamento/Corte de Trânsito
Presente a informação n.º 1322/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação : A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida para ocupação 
da via pública na Rua 20, Largo da Câmara, Rua 19, Rua 8, Rua 
23, Rua 20 e escola, no próximo dia 24 de fevereiro de 2017, 
entre as 10.00 horas e as 12.00 horas para realização do des-
file e carnaval.

Deliberação Nº 40/2017
Cortejo de Carnaval – Condicionamento/Corte de Trânsito
Presente a informação n.º 1313/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma referi-
do (em arquivo): Votação : A Câmara tomou conhecimento e de-
liberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Agrupamento 
de Escolas Dr. Manuel Laranjeira para a ocupação da via pública 
e interrupção do trânsito na estrada nacional, entre a rotunda 
e o cruzamento que dá acesso à escola, no próximo dia 24 de 
fevereiro de 2017, entre as 14.00 horas e as 16.00 horas, para 
realização do Cortejo de Carnaval.  

Deliberação Nº 41/2017
Cortejo de Carnaval – Condicionamento/Corte de Trânsito
Presente a informação n.º 1315/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação : A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Centro Social 
de Paramos para ocupação da via pública, no seguinte trajeto 
saída do Centro Social de Paramos, Travessa da Junta, n.º 44, 
Avenida da Igreja, Estrada Nacional 109, Rua Padre Sá, Rua 
das Poças (Escola da Bouça), Avenida da Igreja e Travessa da 
Junta até ao Centro Social, no próximo dia 24 de fevereiro de 
2017, pelas 16.00 horas, para realização do desfile de carna-
val. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 13 de janeiro 
de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de 
quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): 
trezentos e trinta e dois mil setecentos e doze euros e trinta 
e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
trezentos e cinquenta e seis mil cento e setenta e seis euros 
e trinta e sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 
até ao dia 13 de janeiro do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de vinte e seis milhões duzentos e vinte mil 
novecentos e nove euros e trinta e um cêntimos, tendo sido 
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de um mi-
lhão quatrocentos e oitenta e seis mil e catorze euros e vinte e 
quatro cêntimos.  

Análise Técnica à 1ª Revisão aos Documentos Previsio-
nais do Município de Espinho 2017
A Câmara tomou conhecimento da apreciação técnica à 1ª Re-
visão aos Documentos Previsionais para o ano 2017 emitida 
pela DGAL, a qual deverá fazer parte integrante da mesma e 
que será submetida à aprovação da Assembleia Municipal, con-
forme alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 43/2012, de 28 
de agosto.  

Envio de Listagem de aquisição de serviços para cumpri-
mento do n.º4 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 28 de 
dezembro que aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 1 a 14 de fevereiro de 2017, nos termos 
dos nºs 4 e 12 do artigo 49º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezem-
bro. 
79.º Aniversário da Associação Académica de Espinho – 
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do ofício da Associação Acadé-
mica de Espinho a agradecer a colaboração prestada pela Câ-
mara aquando o 79.º Aniversário da Associação por ter sido um 
grande êxito. 
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas.  

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

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 05/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E 
DESASSETE. 

Aos seis dias do mês de março do ano dois mil e dezassete, 
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, Carlos 
Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernar-
des dos Santos Neto, tendo faltado, por motivo justificado, o 
Vereador Sr. José Barbosa Mota. Sendo 17.00 horas, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coor-
denadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Finan-
ceira e Turismo. 

Deliberação Nº 42/2017
Aprovação da ata n.º 4/2017 de 20 de fevereiro
Em virtude da ata n.º 4/2017 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 20 de fevereiro 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 43/2017
Proposta de Projeto de Regulamento de Uso da Marca 

«Espinho Surf Destination»
Presente a informação n.º 1497/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-
lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo 
presente o considerado na informação acima referida e a pro-
posta de projeto de “Regulamento de Uso da Marca «Espinho 
Surf Destination»” em causa, com a qual concordou, deliberou, 
por unanimidade: i. Aprovar o documento em questão, ao abri-
go do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, nas alíneas f) e m) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em 
anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei 
n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 
pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro), e 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 de Uso da Marca «Espinho Surf Destination»” 
nos termos do projeto que se anexa, e proceda à sua publica-
ção na 2.ª série do Diário da República, nos termos e para os 
efeitos previstos no artigo 139.º do Código do Procedimento 
Administrativo. ii. Para tal, conexamente e com vista a dar cum-
primento 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 publicitação 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). iii. Ainda, 
nesse âmbito, promover a audiência das seguintes entidades 
representativas dos interesses envolvidos neste âmbito (nos 
termos e para os efeitos do artigo 100.º/1 do CPA): Associa-
ção Comercial de Espinho, “VIVERESPINHO - Associação Em-
presarial de Espinho”, Gabinete de Apoio ao Empresário e ao 
Empreendedor de Espinho da Associação de Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho (ADCE), Associação Nacional de Surfis-
tas (ANS), Federação Portuguesa de Surf, Associação de Surf 
de Aveiro, Escola de Surf “Academia do Mar” (Espinho), Escola 
de Surf “GreenCoast” (Espinho), “Surfjah - Escola de Surf de 
Espinho”. Fixando-se-lhes um prazo de trinta dias úteis, a con-
tar da respetiva notificação, para querendo se pronunciarem 
por escrito sobre esta proposta de projeto de regulamento. iv. 
Após o decurso dos períodos de consulta pública, audiência e 
participação de interessados, remeter à Assembleia Municipal 
de Espinho todos os contributos que sejam apresentados, para 
consideração no âmbito do processo de elaboração e aprova-
ção deste instrumento regulamentar municipal a levar a cabo 
pelo órgão deliberativo do município, de acordo com o respeti-
vo quadro de competências. 

Deliberação Nº 44/2017
ARU do Núcleo Central e ARU da Foz de Silvalde
Presente a informação n.º 1530/2017 dos Serviços de Planea-
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mento Estratégico, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com 4 votos 
a favor dos eleitos do PSD e 2 votos contra dos Vereadores 
do PS, remeter para conhecimento da Assembleia Municipal as 
Áreas de Reabilitação Urbana, em estudo, destinadas à ARU 
do Núcleo Central e à ARU da Foz de Silvalde. Os Vereadores 
do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Verea-
dores do Partido Socialista votaram contra por considerarem 
que: Esta delimitação, sem qualquer fundamentação e/ou ca-
racterização técnica, é suportada por um enunciado de genera-
lidades e segundo critérios de mera oportunidade política, tão 
confusos quanto a própria proposta de deliberação: “A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou remeter para conhecimento 
da Assembleia Municipal as Áreas de Reabilitação Urbana, em 
estudo”…”. 

Deliberação Nº 45/2017
Denúncia de Contrato de Atribuição a Título Precário de 
exploração de um Módulo de cafetaria instalado no Par-
que da Cidade, em Anta
Presente a informação n.º 1506/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-
rido (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da denúncia e cessação do contrato de atribuição a 
título precário de exploração do módulo de cafetaria instalado 
no parque da Cidade, em Anta,”Fantastiklicious – Bar Cafetaria, 
Lda.,” por vontade unilateral do adjudicatário (invocando moti-
vos de falta de segurança) e determinou, por unanimidade, o 
averbamento da declaração de denúncia ao respetivo contrato 
para cessação formal do mesmo, produzindo a denúncia efei-
tos desde novembro de 2016.

Deliberação Nº 46/2017
Denúncia de Contrato de Atribuição a Título Precário de 
Exploração de um Módulo de Cafetaria instalado na Pra-
ceta Carlos Moraes, à rua 34, em Anta
Presente a informação n.º 1505/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma 
referidos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal tomou 
conhecimento da denúncia e cessação do contrato de atri-
buição a título precário de exploração do módulo de cafetaria 
instalada na Praceta Carlos Moraes, sito na rua 34 em Anta, 
por vontade unilateral do adjudicatário (invocando motivos de 
dificuldades financeiras) e autoriza, por unanimidade, o pedi-
do de armazenamento do equipamento pertença do Sr. Carlos 
Manuel Ferreira de Barros no módulo em questão, até à nova 
atribuição daquele espaço, ficando o Município desonerado de 
qualquer responsabilidade face aos equipamentos guardados 

bem como a eventuais danos que venham a ocorrer no referido 
módulo. Mais determinou, também por unanimidade, o averba-
mento da declaração de denúncia ao respetivo contrato para 
cessação formal do mesmo, produzindo a denúncia os seus 
efeitos desde 1 de janeiro de 2017. 

Deliberação Nº 47/2017
Agregado familiar de José Gonçalves Mourito; Incumpri-
mento do Pagamento da Renda Mensal por nove meses 
consecutivos; Proposta para a CME determinar a resolu-
ção do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo 
direito de ocupação do fogo
Presente a informação n.º 1521/2017 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordando 
com a informação dos serviços, deliberou, com 4 votos a favor 
do PSD e abstenção dos Vereadores do PS, manifestar a José 
Gonçalves Mourito e respetivo agregado familiar a intenção de 
determinar a resolução do arrendamento apoiado e cessação 
do respetivo direito de ocupação do fogo que se lhe encontra 
atribuído (sito na Avenida S. João de Deus, n.º 2262, 1.º Esquer-
do, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos termos das disposi-
ções conjugadas das normas constantes do n.º 1 do artigo 33.º, 
dos nºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º do “Regulamento 
de Habitação Social do Município de Espinho” (Regulamento n.º 
147/2015, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 59 
de 25 de março) bem como do n.º 3 do artigo 1083.º do Código 
Civil (aplicável por força da remissão legal operada pelos arti-
gos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
na sua redação em vigor), em virtude da situação de incum-
primento do dever de pagamento da renda por um período de 
nove meses consecutivos. Tendo para tal deliberado fixar um 
prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência prévia dos 
interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º do Có-
digo do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do artigo 65.º 
do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espi-
nho”. 

Deliberação Nº 48/2017
“REQUALIFICAÇÃO DO CANAL FERROVIÁRIO DO CONCELHO 
DE ESPINHO E ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO - INTER-
FACE” – Ratificação da decisão proferida pelo Sr. Presiden-
te da Câmara, em 27 de fevereiro, referente à resposta a 
esclarecimentos após análise de erros e omissões
Presente a informação n.º 1508/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 4 votos a favor dos eleitos do PSD e 2 votos 
contra dos Vereadores do PS, no âmbito do procedimento para 
a execução da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO CANAL 
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FERROVIÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO E ESTACIONAMEN-
TO SUBTERRÂNEO - INTERFACE”, ratificar a decisão de aceitar 
as correções apresentadas pelos projetistas e Júri e aprovar as 
peças escritas e desenhadas, por não implicarem alterações de 
aspetos fundamentais das peças do procedimento nem serem 
suscetíveis de alterar o preço base definido, conforme análise 
do Júri (cf. registo n.º 89/2017, de 23 de fevereiro - informa-
ção do júri aos pedidos de esclarecimento após a decisão de 
erros e omissões e seus anexos), proferida pelo Presidente da 
Câmara em 27 de fevereiro (cf. Despacho CP N.º 13/2017), ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro (na sua redação em vigor), cuja competência 
pertence à Câmara Municipal de Espinho, enquanto órgão com-
petente para a decisão de contratar. Os Vereadores do PS apre-
sentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do 
Partido Socialista votaram contra por considerarem que: Uma 
vez mais, no que toca a este assunto, são evocadas “circuns-
tâncias excecionais e “motivo de urgência” para justificar a ra-
tificação da decisão por parte do senhor Presidente da Câmara 
Municipal, impedindo que a deliberação se tome em reunião 
de Câmara, ainda que extraordinária. A manutenção do “preço 
base” do procedimento e a conclusão de que “as retificações 
em causa não implicam alterações de aspetos fundamentais 
das peças do procedimento”, em conjunto com o anteriormen-
te referido, adensam as suspeitas do Partido Socialista de 
que todo este processo se desenvolve de uma forma leviana, 
apressada e negligente. O relatório do Júri do procedimento e 
a informação prestada pelos projetistas é omissa, em relação 
informação geotécnica específica para a construção do parque 
de estacionamento subterrâneo, nomeadamente no que se re-
fere a escavações e contenções de terras, bombagem de águas 
provenientes dos níveis freáticos, desvio de infraestruturas 
enterradas de águas e saneamento a montante do parque de 
estacionamento, análise e monitorização da estabilidade das 
construções existentes na periferia da área de intervenção 
(Rua 8), etc.”. 

Deliberação Nº 49/2017
Cortejo de Carnaval – Condicionamento/Corte de Trânsito 
– ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1509/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Pre-
sidente da Câmara que autorizou o pedido do Coordenador do 
Centro Social de Silvalde para ocupação da via pública bem 
como o corte ou condicionamento do trânsito, para realização 
do cortejo de carnaval no dia 24 de fevereiro de 2017, entre as 
09h30m e as 11.00 horas, em sequencia do pedido, do centro 
escolar de Silvalde presente no e-mail rececionado no dia 17 
de fevereiro, tendo o Sr. Presidente da Câmara autorizado a 
pretensão por despacho de 20/02/2017. 

Deliberação Nº 50/2017
Cortejo de Carnaval – Condicionamento/Corte de Trânsito 
– ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1513/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presi-
dente da Câmara que autorizou o pedido da representante do 
Grupo Desportivo da Idanha para ocupação da via pública bem 
como o corte ou condicionamento do trânsito, para realização 
do cortejo de carnaval no dia 26 de fevereiro de 2017, entre 
as 14h30m e as 18h30m, em sequência do pedido, do Grupo 
Desportivo da Idanha presente no requerimento rececionado 
no dia 21 de fevereiro, tendo o Sr. Presidente da Câmara auto-
rizado a pretensão por despacho de 21/02/2017. 

Deliberação Nº 51/2017
Pedido de isenção de taxas por realização de vistoria de 
salubridade
Presente a informação n.º 1418/2017 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o pedido de isenção de taxas para realização de 
vistoria de salubridade, apresentado por Susana Marisa Soares 
Ferreira Gomes no âmbito do processo OP-VSA 1/17 e a remes-
sa à Assembleia Municipal para aprovação. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 28 de feverei-
ro de 2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES 
ORÇAMENTAIS: (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de 
quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): 
cento e quarenta e dois mil duzentos e vinte euros e quatro 
cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezen-
tos e noventa e dois mil quinhentos e quatro euros e quatro 
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 28 de 
fevereiro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 
valor de vinte e seis milhões duzentos e quarenta e cinco mil 
quinhentos e oitenta e três euros e onze cêntimos, tendo sido 
efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dois mi-
lhões oitocentos e noventa e cinco mil seiscentos e vinte e dois 
euros e sessenta e oito cêntimos.  

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 15 a 27 de fevereiro de 2017, nos termos 
dos n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezem-
bro. 
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Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 
diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas.  

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

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 06/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VINTE DE MARÇO DE DOIS MIL E 
DESASSETE. 

Aos vinte dias do mês de março do ano dois mil e dezassete, 
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, Quirino Manuel Mesquita de 
Jesus e Carlos Augusto Ferreira de Melo Sárria, tendo faltado a 
Senhora Vereadora Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fon-
seca, por se encontrar em serviço da autarquia e os Senhores 
Vereadores José Barbosa Mota e Luís Miguel Pereira Bernardes 
dos Santos Neto, por motivo justificado. Sendo 17.00 horas, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela 
Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Fi-
nanceira e Turismo. 

Deliberação Nº 52/2017
Aprovação da ata n.º 5/2017 de 6 de março
Em virtude da ata n.º 5/2017 da reunião ordinária da Câma-
ra Municipal de 6 de março ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 
sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 
disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 
aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 
os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 
reunião a que se reporta a ata em apreciação.  

Deliberação Nº 53/2017

Celebração de Acordo de Cooperação entre a Sociedade 
de Turismo de Santa Maria da Feira, S.A., e a Câmara Mu-
nicipal de Espinho para estabelecer um compromisso de 
promover e desenvolver a prática do termalismo
Presente a informação n.º 1598/2017 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integran-
te desta ata, bem como o documento na mesma referido (em 
arquivo).Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na 
informação acima referida e a proposta de minuta de acordo de 
cooperação anexa, com o qual concordou, deliberou, por unani-
midade, aprovar a presente minuta e celebrar com a Sociedade 
de Turismo de Santa Maria da Feira - ao abrigo da competência 
fixada na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, que 
aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece 
o regime jurídico da transferência de competências do Estado 
para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 
aprova o regime jurídico do associativismo autárquico; alterado 
pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março e pela Lei n.º 69/2015, de 
16 de julho), e no âmbito das atribuições previstas nas alíneas 
g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º deste diploma legal -, o referido 
“Acordo de Cooperação” para proporcionar condições privile-
giadas aos munícipes que pretendam realizar um programa de 
cura termal. 

Deliberação Nº 54/2017
Iniciativa de promoção da piscina do Balneário Marinho 
junto da população sénior do concelho
Presente a informação n.º 1599/2017 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata. Votação: A Câmara, tendo presente o considerado 
na informação acima referida, tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, aprovar a execução da iniciativa de 
promoção da piscina do Balneário Marinho junto da população 
sénior do concelho, atribuindo uma utilização gratuita da pisci-
na do Balneário Marinho, por sénior, válida até 30 de junho de 
2017. 

Deliberação Nº 55/2017
Concurso por hasta pública para atribuição da concessão 
de 8 lojas comerciais, 16 espaços comerciais, 11 espaços 
de venda e 15 bancas existentes no piso inferior do Mer-
cado Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 1574/2017 da Divisão de Serviços 
Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, realizar um procedimento por Hasta Pública para atri-
buição a título precário, da concessão de 8 lojas comerciais, 16 
espaços comerciais, 11 espaços de venda e 15 bancas existen-
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tes no piso inferior do Mercado Municipal de Espinho. Mais de-
liberou, também por unanimidade, aprovar as peças do procedi-
mento em causa (Programa e Condições) e marcar o ato público 
para o dia 3/04/2017, pelas 14.30 horas, designando para o 
efeito uma Comissão constituída pelo Sr. Vice-Presidente e pe-
los Srs. Vereadores Quirino de Jesus e Carlos Sárria. 

Deliberação Nº 56/2017
Taxa devida anualmente pela licença de utilização da 
Marca «Espinho Surf Destination» ou suas renovações
Presente a informação n.º 1535/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD e absten-
ção do Vereador do PS, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal a Tabela de Taxas, no âmbito da alínea ccc) do n.º 1 
do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado 
com o n.º 2 do art.º 9º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, 
e para efeitos do previsto na alínea b) do n.º 1 do art.º 25º da 
referida Lei n.º 75/2013. 

Deliberação Nº 57/2017
Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e 
o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida 
referente ao ano letivo 2016/2017
Presente a informação n.º 1625/2017 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Gomes de Almeida ”, para despesas diversas em maté-
ria de educação, pelo valor de € 24.876,77 (vinte e quatro mil, 
oitocentos e setenta e seis euros e setenta e sete cêntimos), 
não sujeito a IVA, com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida. 

Deliberação Nº 58/2017
Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira referente 
ao ano letivo 2016/2017
Presente a informação n.º 1627/2017 da Divisão de Educação 
e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-
produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aprovar o estabelecimento de “Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira”, para despesas diversas em matéria de edu-
cação, pelo valor de €25.608,29 (vinte e cinco mil, seiscentos 
e oito euros e vinte e nove cêntimos), não sujeito a IVA, com o 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.  

Deliberação Nº 59/2017
Renúncia da “Associação Cultural e Recreativa da Cidade 
de Espinho” (Banda de Música da Cidade de Espinho) ao 
direito de superfície para construção da sua sede social 
em terreno do Município constituído por contrato celebra-
do em 16 de novembro de 2011
Presente a informação n.º 1634/2017 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 
integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e, em face da renúncia que foi apresentada pela “Associação 
Cultural e Recreativa da Cidade de Espinho” (Banda de Música 
da Cidade de Espinho), enquanto superficiária, deliberou, por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal que - ao abrigo 
da competência prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º, 
a contrario, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro – aprove 
aceitar a extinção por renúncia da superficiária e revogar, com 
efeitos imediatos, o direito de superfície constituído a favor da 
“Associação Cultural e Recreativa da Cidade de Espinho” por 
contrato outorgado, perante o Oficial Público do Município de 
Espinho, em 16 de novembro de 2011 sobre “o prédio urbano 
propriedade do Município de Espinho, terreno para implanta-
ção de edifício destinado a equipamento de interesse público e 
arranjos exteriores envolventes, com a área de mil novecentos 
e vinte metros quadrados, sito em Lugar de Pereirinhas, Ida-
nha, Freguesia de Anta, Município de Espinho, a confrontar do 
Norte, Nascente e Poente com Município de Espinho e Sul com 
Escola EB1/JI Anta 3 e outro, inscrito na respetiva matriz pre-
dial sob o artigo urbano número 3865, com o valor patrimonial 
de 5.270,00€, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Espinho sob o número 5182/20090324, a favor do Município 
de Espinho sob a cota AP. 1858 de 24/03/2009”, com a conse-
quente reversão para o Município. 

Deliberação Nº 60/2017
Incumprimento do Pagamento da Renda por Luís Alberto 
Fernandes Patela por dezoito meses consecutivos; Pro-
posta de redução do valor da indemnização por incumpri-
mento e de realização de acordo extraordinário e excecio-
nal para regularização da dívida
Presente a informação n.º 1674/2017 dos Serviços de Ação 
Social, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 
se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando 
com a proposta dos serviços relativamente à situação de in-
cumprimento do pagamento da renda devida pela ocupação do 
fogo de habitação social propriedade do Município de Espinho 
atribuído a Luís Alberto Fernandes Patela (sito no Complexo 
Habitacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 6, n.º 
129, Rés-do-chão Direito, na freguesia de Paramos, concelho 
de Espinho), deliberou, com 3 votos a favor dos eleitos do PSD 
e abstenção do Vereador do PS: Autorizar a redução do valor 
da indemnização por incumprimento (prevista no ponto 2 da 
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cláusula sexta do contrato de arrendamento e no artigo 33.º/2 
do Regulamento, como mecanismo para obstar à resolução do 
arrendamento) de 50% do valor das rendas devidas para 25%, 
ao abrigo do previsto pelo “Modelo de Gestão dos Atrasos e 
Incumprimentos no Pagamento de Rendas de Habitação So-
cial do Município de Espinho” (aprovado pela Câmara Municipal 
em sua reunião ordinária de 16/05/2014), por se tratar de um 
caso excecional e devidamente fundamentado (em resultado 
da avaliação social feita pelos SASIS, melhor documentado no 
processo), passando, assim, o valor em dívida a ser de 873,00 
€ (oitocentos e setenta e três euros), por forma a tornar exe-
quível, atentas as concretas circunstâncias do presente caso, 
a realização de um acordo excecional para liquidação da dí-
vida. Aprovar a celebração com o Sr. Luís Alberto Fernandes 
Patela, a título extraordinário e fundamentado nas especiais 
circunstâncias do caso em concreto (que constam devidamente 
identificadas no processo) e ao abrigo do previsto no n.º 4 do 
artigo 20.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (alterada e 
republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto), de um acor-
do excecional para liquidação da dívida de renda em nove (9) 
prestações mensais, no montante de 97,00€ (noventa e sete 
euros), a liquidar juntamente com o pagamento da renda men-
sal, possibilitando assim a regularização desta dívida até final 
do corrente ano. 

Deliberação Nº 61/2017
Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Presente a informação n.º 1524/2017 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento dos livros doados à Biblioteca 
Municipal José Marmelo e Silva, nos meses de janeiro e feverei-
ro de 2017, e deliberou, por unanimidade, aceitar as respetivas 
liberalidades.

Deliberação Nº 62/2017
Doações ao Museu Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 1539/2017 dos Serviços de Cultura 
e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 
reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-
ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-
dade, aceitar as respetivas obras plásticas doadas ao Museu 
Municipal de Espinho pelos artistas João Maganinho e Gomes 
da Rocha, bem como uma caixa de madeira da antiga fábrica de 
conservas Brandão Gomes doada por Herlander Brandão, reco-
nhecendo o valor das obras artísticas e do acervo relacionado 
com a fábrica Brandão Gomes. 

Deliberação Nº 63/2017
Pedido de isenção de taxas
Presente a informação n.º 1667/2017 da Divisão de Obras Par-
ticulares e Licenciamento, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o processo na mesma referido (em arquivo). Vo-
tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, aprovar o pedido de isenção de taxas pela realização 
da operação urbanística a que corresponde o processo de li-
cenciamento/legalização LE-EDI 7/2017, requerido por Manuel 
Joaquim Silva Valente, por estarem reunidas as condições ne-
cessárias nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 32.º do 
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por 
Operações Urbanísticas do Município de Espinho e posterior 
remessa à Assembleia Municipal. 

Resumo diário de tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 13 de março de 
2017 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-
MENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2016 no valor de qua-
trocentos e vinte e seis euros e oitenta e oito cêntimos): um 
milhão duzentos e dezanove mil oitocentos e setenta e seis 
euros e dez cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um mi-
lhão trezentos e quarenta e três mil cento e sessenta e três 
euros e oitenta cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 
até ao dia 13 de março do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de vinte e seis milhões oitocentos e nove 
mil seiscentos e quarenta e sete euros e noventa cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de três milhões cento e seis mil duzentos e vinte e cinco euros 
e noventa e um cêntimos. 

Listagem de aquisição de serviços para cumprimento do 
n.º 4 do art.º 49.º da Lei 42/2016 de 28 de Dezembro que 
aprova o OE 2017
A Câmara tomou conhecimento de todos os contratos de aqui-
sição de serviços de 1 a 14 de Março de 2017, nos termos dos 
n.ºs 4 e 12 do artigo 49.º, da Lei 42/2016 de 28 de Dezem-
bro. 

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

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 
a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

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

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE MARÇO DE 2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de março de 2017 é apresentada no quadro seguinte, o qual 
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classifi-
cação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

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

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.060.790 4.571.498 19,00%
Receitas de Capital 10.597.940 1.094.770 10,33%
Outras Receitas 10 2.649 26493,90%

Total da Receita 34.658.740 5.668.917 16,36%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 22.265.130 4.071.028 18,28%
Despesas de Capital 12.393.610 687.299 5,55%

Total da Despesa 34.658.740 4.758.328 13,73%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 2.519.903 2.571.874 2.776.901 2.826.628

Impostos Directos 574.365 574.365 754.211 754.211
Impostos Indirectos 352.027 352.027 376.305 376.305
Taxas, Multas e Outras Penalidades 384.390 384.386 402.320 402.320
Rendimentos de Propriedade 137.794 137.794 138.585 138.585
Venda de Bens e Serviços Correntes 1.052.015 1.051.099 1.095.534 1.092.371
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 19.313 72.203 7.298 60.188
Reposições não abatidas no Pagamento 0 0 2.649 2.649

Alheia 6.041.305 4.637.555 4.304.015 2.842.289
Passivos Financeiros 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Fundos Municipais 1.403.619 1.403.619 1.461.726 1.461.726
Outras Transferências 2.234.067 2.233.936 380.563 380.563

Total da Receita 8.561.208 7.209.429 7.080.916 5.668.917

RECEITA Março-2016 Março-2017

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 3.655.622 4.592.446 3.556.167 3.849.478

Pessoal 2.062.814 2.118.839 2.056.395 2.089.302
Aquisição de Bens e Serviços 1.524.469 2.400.859 1.412.399 1.668.334
Outras Despesas Correntes 68.338 72.748 87.374 91.842

Serviço da Dívida 135.398 119.212 112.988 112.992
Juros e Outros Encargos 24.646 8.460 2.028 2.032
Passivos Financeiros 110.752 110.752 110.960 110.960

Investimento Global 1.213.763 1.051.354 571.473 576.339
Aquisição de Bens de Capital 599.032 382.481 406.992 391.395
Transferências de Capital 614.731 668.873 164.480 184.945

Restantes Despesas 38.239 78.805 217.737 219.519
Transferências Correntes 38.239 78.805 217.737 219.519
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 5.043.021 5.841.817 4.458.366 4.758.328

DESPESA Março-2016 Março-2017

Própria
50%Alheia

50%
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DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DÍVIDA Março-2016
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 27.849.020,83 24.768.445,57

1. Empréstimos 12.876.451,66 11.485.456,99
2. Outros Credores 14.972.569,17 13.282.988,58

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 4.685.261,33 3.454.147,42

1. Empréstimos 1.000.000,00 1.000.000,00
2. Fornecedores e Credores 2.611.844,75 1.069.182,90

2.1. Fornecedores c/c 1.388.239,36 195.918,13
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 172.149,69 11.540,36
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 371.469,38 15.057,51
2.4. Estado e outros entes públicos 0,00 7.275,26
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 679.986,32 839.391,64

3. Operações de tesouraria 1.073.416,58 1.384.964,52
3.1. Estado e outros entes públicos 106.112,32 98.140,70
3.2. Clientes e utentes com caução 67.777,75 67.211,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 896.024,52 1.130.629,20
3.4. Outros Credores 3.501,99 88.982,67

4. Adiantamentos por conta de vendas 0,00 0,00
TOTAL 32.534.282,16 28.222.592,99

Março-2017

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

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

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

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

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

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

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

TOTAL 2.823.121,87 €       0,82%
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Pagamentos em Atraso Março-2016 Março-2017 ∆
Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias 0 0 n.a.
Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias 0 0 n.a.
Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias 0 0 n.a.
Mais de 360 dias 0 0 n.a.

Total Geral 0 0 n.a.

369
397

193

59
42 41 34 37

24

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

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 4.147.004 521.480 12,57%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 4.067.005 511.326 12,57%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.067.005 511.326 12,57%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 79.999 10.154 12,69%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 79.999 10.154 12,69%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 13.664.368 1.315.604 9,63%
EDUCAÇÃO 1.933.713 286.254 14,80%

ENSINO NÃO SUPERIOR 821.852 151.065 18,38%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.111.861 135.189 12,16%

SAÚDE 0 0 n.a.
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 228.127 764 0,34%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 228.127 764 0,34%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 10.956.743 992.652 9,06%
HABITAÇÃO 0 0 n.a.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 3.975.032 78.333 1,97%
SANEAMENTO 3.079.141 400.565 13,01%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.691.612 122.390 7,24%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.045.629 210.909 20,17%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.165.329 180.455 15,49%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 545.784 35.934 6,58%
CULTURA 323.568 20.927 6,47%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 222.216 15.007 6,75%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.562.268 693.442 19,47%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 2.292.674 512.777 22,37%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 246.189 61.600 25,02%

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 246.189 61.600 25,02%
TRANSPORTES AÉREOS 0 0 n.a.
TRANSPORTES FLUVIAIS 0 0 n.a.

COMÉRCIO E TURISMO 689.069 79.216 11,50%
MERCADOS E FEIRAS 14.346 1.679 11,71%
TURISMO 674.722 77.537 11,49%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 334.335 39.849 11,92%
4 OUTRAS FUNÇÕES 673.650 36.198 5,37%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 327.450 35.169 10,74%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 346.200 1.029 0,30%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017 - Março

Total Geral 22.047.289 2.566.724 11,64%
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Protocolos com Escolas:
·  Sá Couto;
·  Manuel Laranjeira;
·  Manuel Gomes Almeida;
·  Academia Música;
Em média, cerca de 500 a 600 alunos por semana que usufruem destes Protocolos existentes com a Autarquia, para utilização das 
instalações da Piscina Municipal.
Realização de formação de técnicas de salvamento em alto mar para pescadores pela empresa For-Mar durante os meses de Fevereiro 
e Março.

PROTOCOLOS
- Associação de Socorros Mútuos de Anta; 
- C.C.D da Câmara Municipal de Espinho; 
- “A Mutualista Stª Maria de Esmoriz”; 
- A familiar de Espinho – Associação mutualista; 
- Advancecare; 
- Associação socorros mútuos Serzedo; 
- Associação ex combatentes da Vila de Silvalde; 
- Associação Nacional Doentes com Artrite Reumatóide (A.N.D.A.R.) .

ATIVIDADES REALIZADAS
- Regime livre
- Aulas de hidroginástica 
- Circuito de condição física balneário marinho
- Hidroterapia
- Cataplasmas de algas, banho de imersão e hidromassagem
- Aluguer de bicicleta de água
- Produtos à venda nas instalações (aloquetes e toucas).
- Colaboração nos eventos da divisão de desporto;
- Renovação dos protocolos existentes.

97%

3%

Balneário Marinho de Espinho
FEVEREIRO | MARÇO
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

Com o intuito de promover ações que vão ao encontro do de-
senvolvimento sustentável das nações unidas, assegurando 
a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, 
a biblioteca dinamizou, durante os meses de fevereiro e março, 
formação de informática para seniores, permitindo que este 
público-alvo adquirisse conhecimentos nesta área, diminuindo 
a iliteracia digital. Esta atividade teve ainda uma vertente so-
cial, pois o “custo” simbólico de cada participante foi entregar 
um bem alimentar para oferecer à ação social da paróquia de 
Espinho.

A destacar igualmente, durante o mês de março, a Semana da 
Leitura, promovida em parceria com as bibliotecas escolares do 
concelho, cujo tema escolhido pelo Plano Nacional de Leitura 
foi “O Prazer de Ler”. Várias iniciativas culturais foram dinami-
zadas, abrangendo um diversificado público.

Nesse sentido, descrevemos abaixo um resumo de todas as ini-
ciativas promovidas na Biblioteca Municipal, durante os meses 
de fevereiro e março de 2017. 

ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

“Tricotar Histórias”
Dias 7 e 21 de fevereiro às 15h00
Dias 7 e 21 de março às 15h00
Espaço de encontro de pessoas que praticam tricot, crochet, 
ou outras técnicas de trabalho com agulhas, conciliando com 
partilha de saberes, leituras e memórias.
Público-alvo: População adulta/ sénior – até 15 participantes

38 participantes

ONDA POÉTICA
Dia 16 de fevereiro às 21h30
Dia 16 de março às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música

102 participantes

Formação informal para seniores - Informática
De 7 a 10 de fevereiro
De 14 a 17 de fevereiro
De 7 a 10 de março
De 14 a 17 de março
Formação inicial informal para seniores.
Requisitos: PC portátil, estar inscrito como leitor na biblioteca 
e ter a situação regularizada

Módulos: Word (7 a 10 de fevereiro) e Internet (14 a 17 de 
fevereiro)
Bilheteira: um género alimentar por módulo
Inscrições prévias

13 participantes

NO LABORATÓRIO DO ABECEDÁRIO
Dias 7,14 e 21 de fevereiro
Dia 29 de março
Todas as terças feiras 
Público alvo:1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico, durante o período 
letivo (1 turma)
Sinopse: Oficina de escrita criativa dinamizada pelos funcioná-
rios da Fábrica de Palavras.
Atividade dinamizada pelo Serviço Educativo dos SCM

106 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Dia 18 de fevereiro às 11h00
Dia 4 de março às 11h00
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O Baú do contador”.
“Rui Ramos, natural do Porto, Portugal é contador de histórias 
orais, escritas e desenhadas, há mais de 4 anos.
Formador nas áreas da ilustração, escrita criativa e narração 
oral.
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, concei-
tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos 
quer para graúdos.”

53 participantes

1ª edição “Prémio Literário Manuel Laranjeira”
Até 22 de fevereiro de 2017
O “Prémio Literário Manuel Laranjeira” é uma iniciativa organi-
zada em conjunto pela Câmara Municipal de Espinho, através 
da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva, e pelo Agrupa-
mento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira, com periodicidade bie-
nal e que tem como finalidade incentivar, promover e divulgar 
a criação literária nos géneros de diário, carta ou texto ensaís-
tico, homenageando o escritor Manuel Laranjeira. 

75 participantes

A HORA DOS MAIORES
Dia 02 de fevereiro às 15h00
Atividade mensal – 1ª. Quinta feira de cada mês
Público alvo: (Séniores – Instituições ou individualmente)
Sinopse: Atividade mensal de convívio e partilha de leituras 
e saberes. Dirigida à população sénior do Concelho, esta ati-
vidade proporciona uma tarde diferente, acompanhada de 
boas histórias, conversas, jogos, música, cinema, promovendo 
igualmente a aproximação dos seniores à Biblioteca e Museu 
Municipal. Tem como objetivo envolvê-los, estimulando a sua 
imaginação e ocupação de tempos livres.
Atividade dinamizada pelo Serviço Educativo dos SCM

10 participantes
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KiddiesEnglish – Atividades didáticas em Inglês
Dia 4 de fevereiro, às 11h00
KiddiesEnglish apresenta atividades didáticas em inglês, com 
história, música e movimento para crianças!
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Inscrição gratuita.

21 participantes

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

29 participantes

À Roda das Histórias
Dia 11 de fevereiro às 15h30
Este é um projeto de promoção do livro e da leitura para crian-
ças entre os 3 e os 10 anos, em que estas são convidadas a 
escolher as histórias que vão ouvir, ligando o motor das mais 
divertidas “máquinas de fazer histórias”. Ao momento de nar-
ração oral segue-se um momento de criatividade com as pala-
vras. Zás, Trás, Pás, uma história assim se faz!
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos
Entrada livre

21 participantes

Semana da Leitura “Maré de Leituras – Prazer 
de Ler”
O tema a celebrar em 2017 foi “Prazer de Ler”

Dia 4 de março às 15h00
À conversa com o escritor José Viale Moutinho
Apresentação das suas obras, com destaque para: “A Batalha 
de Covões”, “Quatro manhãs de nevoeiro”
Local: Sala polivalente da Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
53 participantes

Dia 6 de março às 15h00
Palestra “Bibliotecas, Literacia e Cidadania” por António Rege-

dor/ Professor Universitário e Gaspar Matos/ Bibliotecário
Local: Sala polivalente da Biblioteca Municipal José Marmelo e 

Silva

25 participantes

Dia 6 de março
Leituras com valores
Encontro com a escritora Cátia Pereira
Local: Bibliotecas Escolares da Escola Básica de Paramos e Es-
pinho 2

De 6 a 10 de março
Para Ler em Família
Local: Escola Básica e Secundária Domingos Capela

De 6 a 10 de março
Feira do Livro
Destinatários: Comunidade educativa e local
Local: Biblioteca Escolar da Escola Básica de Anta

Dia 7 de março às 16h30
Palestra “Ler e Formar Leitores no séc. XXI” por Fernando Pinto 
do Amaral. 
Destinatários: comunidade educativa e local
Local: Auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Al-
meida

Dias 7 e 8 de março
Leituras & sombras
Local: Bibliotecas Escolares da Escola Básica de Paramos e Es-
pinho 2

Dia 8 de março às 21h15
Serão de leituras: “E agora quem conta”
Destinatários: Comunidade escolar
Local: Biblioteca Escolar Dr. Manuel Laranjeira

Dia 9 de março
Maratona da leitura
Local: Biblioteca Escolar Sá Couto

Dia 9 de março às 18h00
Leituras ao crepúsculo (com a escritora e ilustradora Adelaide 
Moreira; poesia e música)
Destinatários: Comunidade local
Local: Escola Básica e Secundária Domingos Capela

Dias 9 e 10 de março
Encontro com a contadora de histórias Ana Esteves
Local: Biblioteca Escolar da Escola Básica de Anta

Dia 10 de março às 10h10
O prazer de ler: “Ciência e poesia de mãos dadas”
Destinatários: alunos do 2.º ciclo

Local: Biblioteca Escolar Dr. Manuel Laranjeira

Dia 10 de março às 18h00

Lançamento do livro Histórias d’Ajudaris (edição 2016). 
Destinatários: comunidade educativa e local
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Local: Auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Al-

meida

PEQUENO RETÁBULO DE MARIONETAS E CON-
TOS
Companhia Rodorin (Espanha)
Público alvo: Maiores de 3 anos
Duração : 40min
Sinopse:
“José Antonio López (Rodorín) é um mestre contador de his-
tórias que transforma as palavras em música e os objetos em 
coisas mais importantes que brincam e nos fazem sorrir.
Retábulo de marionetas e contos é uma colagem de contos. 
Narrações curtas extraídas da tradição oral e de autores con-
temporâneos de literatura para crianças. Em todas elas há uma 
presença importante da palavra como música: ritmo, rima, eco, 
aliterações…
Esta oralidade tem o seu contraponto no jogo: jogo com diver-
sos elementos que estão perto do mundo das crianças: livros, 
brinquedos e objetos quotidianos que de modo figurativo ou 
simbólico se convertem em personagens, através da manipu-
lação.”

85 participantes

Dia Mundial da Poesia
A Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva assinalou esta 
data com a oferta de poemas, aos seus leitores, que estiveram 
“plantados” numa “árvore poética”.
Houve ainda tempo para um jogo de poesia. Completaram ver-
sos de autores conhecidos, criando o seu próprio poema.

20 participantes

“O Jardim – Tomo I - A Primavera” por Teatro e 
Marionetas de Mandrágora
Espetáculo para crianças que não chegam ao puxador da porta.
Sinopse:
“Esta história começa com a chegada da primavera. Este ano 
está atrasada e no jardim ainda dorme o Inverno. Todos os anos 
ela visita o jardim, esse é o lugar onde mora o Picapico. O Inver-
no não se queria ir embora. A culpa era do Gigante. A nina e o 
nino são meninos e gostam de estar no jardim. Mas o gigante 
é egoísta, “é só para mim”. Ninguém lá pode ficar. O Inverno é 
o único que lhe faz companhia mas está sempre mal disposto.
Tic tac – tic tac batem já os ponteirinhos, tic tac tic tac, vamos 
jogar ao adivinho…” 
Público alvo: bebés e crianças até aos 6 anos + 1 acompanhan-
te 

65 participantes

Cedência de instalações ao Centro Social de Pa-
ramos - “Retrato Social”
Mostra de trabalho social desenvolvido com a terceira idade.

330 participantes

PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA

O Museu Municipal de Espinho é um espaço que contempla 
vários serviços integrando uma vertente de desenvolvimen-
to cultural e preservação da memória coletiva da comunida-
de local através de duas exposições permanentes dedicadas 
a antiga Fábrica de Conservas Brandão, Gomes & C.ª e à Arte 
Xávega. Vem apostando, ano após ano, num conjunto de expo-
sições temporárias de inegável qualidade, dando a conhecer ao 
grande público os mais variados e conceituados trabalhos nas 
áreas da pintura, escultura, desenho e fotografia. No âmbito 
da história e do património local o Museu Municipal já produziu 
dezassete exposições, que foram fruto de um minucioso traba-
lho de investigação histórica.

EXPOSIÇÕES

O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Fevereiro e Março as exposições “Anticorpo – Fragmentos” de 
João Costa Espinho, e “UNTTLLED #08” de Pedro Mesquita. 
“Anticorpo – Fragmentos” é uma exposição/instalação em tor-
no do trabalho coreográfico de João Costa Espinho. Fragmentos 
e documentos do trabalho realizado como coreógrafo ao longo 
de 20 anos, iniciado em 1997.  Através do olhar de outros fo-
tógrafos que documentaram o seu trabalho João Costa Espinho 
propôs uma visita guiada por esses documentos. Foram parti-
lhadas de igual modo algumas fotografias e desenhos da sua 
autoria.  O espaço de exposição transformou-se num espaço de 
trabalho, estúdio, local de ensaio, encontro com o público e de 
apresentação ao longo do período da exposição.  
A exposição do artista Pedro Mesquita foi realizada a partir da 
presença de materiais de cariz industrial e do quotidiano. A in-
vestigação e a manipulação desses elementos bem como a sua 
dissonância gráfica, estão presentes nas obras que são dadas 
a conhecer, sendo o experimentalismo uma das características 
fundamentais ao longo de todo o seu trabalho. O caráter de 
crítica social e política face ao mundo contemporâneo e ao seu 
posicionamento numa conjuntura de desigualdade, representa 
uma intenção assumida pelo artista. Através de diversos es-
tudos de cor e da sobreposição de materiais, Pedro Mesquita 
deixa transparecer na sua obra uma tridimensionalidade e uma 
austeridade geométrica intencional num contexto de concep-
tualismo industrial aglutinado a diferentes elementos de co-
municação quotidiana e interação social.         
Visitantes: 197

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, EN-
CONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS 
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Fevereiro e Março realizaram-se no FACE 
acções de formação sobre cinema de animação e workshops no 
âmbito do Festival Mar-Marionetas, para professores, educado-
res e público em geral.
Participantes: 99
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PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durantes os meses de Feve-
reiro e Março desenvolveu várias atividades, workshops e es-
petáculos, no âmbito da 11.ª edição do Festival Internacional 
de Marionetas de Espinho. Com espetáculos produzidos por 
companhias oriundas de Portugal, Espanha, Japão e Bélgica, 
o Festival decorreu com praticamente todos os espetáculos 
lotados. Os workshops, também com lotação esgotada, foram 
de muito boa qualidade e trouxeram a Espinho especialistas 
em várias áreas do mundo das Marionetas. Pela exposição pú-
blica que esteve patente ao público no Centro Multimeios de 
Espinho passaram milhares de visitantes. “A Parada dos Bem-
-dispostos” e o “Concurso de Construção de Marionetas e Ou-
tras Formas de Animar”, continuam a ser duas grandes apostas 
do Festival e um meio de cativar mais público para a arte da 
construção da marioneta.
Participantes: 3655

Worhshops: 125 participantes
Exposições: 1456 participantes
Espetáculos: 2074 participantes

SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo dos SCM desenvolveu nos meses de Feve-
reiro e Março as atividades seguintes: 
“A Hora dos Maiores”: 22 presenças
“No laboratório do Abecedário”: 106 presenças
“Visitas guiadas à biblioteca municipal”: 39 presenças

O serviço educativo colaborou ativamente na organização e 
promoção do Festival Mar Marionetas, com destaque para o 
trabalho desenvolvido em parceria com a CP, na Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa e no 18.º Salão Internacional de Gastronomia 
e Turismo de Ourense. 
Participantes: 167

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Dia Internacional da Francofonia | Festa da 
Francofonia:
A Loja Interativa de Turismo, recebeu no dia 20 de março, um 
conjunto de atividades culturais dinamizadas pelos alunos da 
Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida, Escola Secun-
dária Dr. Manuel Laranjeira, e Escola Profissional de Música de 
Espinho, no âmbito da Festa da Francofonia.
Confeção de crepes, Dança e Música.

Participação no XANTAR – 18º Salão Internacio-
nal de Turismo Gastronómico:
O Municipio marcou presença no Xantar´17, que decorreu em 
Ourense. Uma promoção integrada com a entidade regional 
Porto e Norte, que pretende conferir especial ênfase ao Pro-
duto Estratégico Gastronomia Vinhos no sentido de consolidar 
a notoriedade da marca Porto e Norte de Portugal no Mercado 
Ibérico.
A Confraria da Caldeirada de Peixe e Camarão de Espinho par-
ticipou no Encontro Internacional de Confrarias XANTAR 2017. 
Nesta edição contamos com a presença das mascotes Mário e 
Netapara promoverem o Mar-Marionetas – Festival Internacio-
nal de Marionetas.
Esta participação deu continuidade à promoção do “Peixe do 
nosso mar”, com showcooking onde se confecionou a Caldeira-
da de Espinho e a Açorda de Peixe. Para degustação, Camarão 
de Espinho, Percebes e Cavala de Escabeche.

 
Ação promocional no Porto Welcome Center
Espinho marcou presença no Porto Welcome Center - PWC 
numa ação para promover o Fim-de-semana Gastronómico - 
FSG e o Festival Internacional de Marionetas.
No seguimento da realização de mais uma edição dos “Fins-de-
-Semana Gastronómicos”, e do “11º Mar-Marionetas”, ambos a 
decorrer durante o mês de março, o município juntou os dois 
numa ação promocional conjunta - O Mário e a Neta, ajudaram 
o chef Emídio Concha a confecionar a famosa Caldeirada de Es-
pinho, prato eleito para o FSG.
Esta iniciativa contou com a presença da Confraria da Caldei-
rada de Peixe e do Camarão de Espinho e com as Rusgas de 
São Pedro que começaram o dia com uma arruada em frente ao 
PWC juntamente com as mascotes Mário e Neta que fazem as 
delícias de pequenos e graúdos. 

Acolhimento de uma Press Trip – Promoção do 
Peixe da região:
Bloggers internacionais visitaram Espinho. O Município de Es-
pinho recebeu uma Press Trip organizada pela Entidade Regio-
nal Porto e Norte de Portugal, no âmbito da promoção do Peixe 
da região.
 Nesta ação participaram  4 jornalistas/bloggers.
Os agentes locais associaram-se a esta ação promocional, pro-

movendo alojamento, refeições, experiências e degustações.

Palestra “A importância do francês para o Tu-
rismo” | Festa da Francofonia:
Palestra organizada no âmbito da Festa da Francofonia “A im-
portância do francês para o Turismo”. Com a participação de Dr. 
Vicente Pinto, Dr. Manuel de Novaes Cabral, Dr.ª Lucília Montei-
ro, Dr. Helder Couto, José Nunes da Silva.
Lançamento da brochura turística e do mini - guia “Espinho en-
tra na Onda”, em língua francesa.
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Fim-de-Semana Gastronómico de Espinho
O município de Espinho associou-se uma vez mais à iniciativa 
“Fins-de-semana Gastronómicos”, dinamizada pela Entidade 
Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, em parceria 
com os Municípios da Região. Este é um evento de dinamização 
do Produto Turístico Estratégico “Gastronomia e Vinhos”, na va-
lorização da nossa gastronomia e vinhos e na minimização do 

efeito da sazonalidade turística na Região Norte.
O Fim-de-semana Gastronómico de Espinho (FSG) decorreu de 
10 a 12 de março e compreendeu as refeições entre o jantar de 
sexta e o almoço de domingo. O prato selecionado foi a Caldei-
rada de Espinho e sobremesa o leite-creme.
Os restaurantes aderentes, ofereceram aos clientes que opta-
ram pelo prato selecionado um copo de vinho da região e os 
Empreendimentos Turísticos efectuaram um desconto de pelo 
menos 20% nas duas noites de sexta e sábado aos clientes 

dos FSG.

 
Grupo de jornalistas visitou Espinho no âmbito 
da iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”
No contexto da iniciativa “Fins-de-semana Gastronómicos”, a 
entidade regional Porto e Norte, responsável pelo evento, rea-
lizou um conjunto de Press Trips, convidando jornalistas para 
visita de familiarização aos territórios aderentes. Neste se-
guimento, durante a realização da iniciativa “Fim-de Semana 
Gastronómico”, Espinho acolheu um grupo de jornalistas por-
tugueses e espanhóis, que para além de degustarem o prato 
eleito “Caldeirada de Espinho”, tiveram ainda oportunidade de 
assistir à sua confeção.
Agentes locais associaram-se a esta ação promocional, promo-

vendo alojamento, refeições e degustações.

Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa
Espinho esteve presente uma vez mais na BTL- Feira Interna-
cional de Turismo de Lisboa, o maior evento nacional dedicado 
à atividade turística.
O Município fez a sua promoção no Stand da Entidade Regional 
Porto e Norte, integrado nas Terras de Santa Maria da Feira, 
juntamente com outros municípios: Santa Maria da Feira, Oli-

veira de Azeméis, Vale de Cambra, São João da Madeira e Arouca.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Para além das atividades de gestão corrente, no que respeita 
ao atendimento, encaminhamento e acompanhamento de si-
tuações diversas, foram realizadas também diversas ativida-
des no âmbito da análise de candidaturas a habitação social.

Foram realizados dois inquéritos socioeconómicos para aferi-
ção de eventuais situações de insuficiência económica, no âm-
bito da colaboração prestada pelos serviços a outras divisões. 

Foi promovida uma reunião de parceiros com o objetivo de en-
contrar soluções conjuntas e partilhadas com vista à resolução 
da situação de um agregado familiar que se encontra em situa-
ção de sem abrigo.

HABITAÇÃO SOCIAL
O atendimento e acompanhamento de proximidade e a articu-
lação interinstitucional têm vindo a ser reforçados, tendo em 
conta à promoção do bem-estar da população residente em ha-
bitação social e numa lógica de procura conjunta e partilhada 
de soluções, com vista à resolução dos problemas com que se 
deparam. 
No período em análise, foram planeadas, articuladas e realiza-
das duas diligências de recolha de resíduos e objetos acumula-
dos em duas habitações.
A gestão dos atrasos e incumprimentos no pagamento das 
rendas dos fogos de habitação social, contínua a ser reforça-
da com contactos regulares com os moradores em situação de 
incumprimento e com os técnicos que realizam o acompanha-
mento das famílias no âmbito dos processos de Rendimentos 
Social de Inserção e de Ação Social em cada território. 

ARTICULAÇÃO INTRAINSTITUCIONAL
Face à intervenção de proximidade e ao contato regular com os 
moradores nos diferentes complexos habitacionais de gestão 
municipal, os serviços têm vindo a reforçar o seu papel como 
mediadores entre os moradores e os outros serviços da CME, 
nomeadamente no que respeita à DOM (sinalização de anoma-
lias diversas; prestação de informação pertinente) e à DSBA 
(pedidos de limpeza urbana; esclarecimento de dúvidas sobre 
as tarifas especiais da água e saneamento).
No período em análise foi ainda realizada uma reunião com 
técnicos da DOM, DSBA e SPE para articulação da intervenção 
a realizar no Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos, 
nomeadamente no que respeita à manutenção dos espaços 
destinados a jardins, canteiros e caldeiras.

COMISSÃO DE MORADORES
As Comissões de Moradores, quer do Complexo Habitacional da 
Quinta de Paramos, quer do Complexo Habitacional de Guetim, 
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continuam a reunir com regularidade com o apoio do CLDS – 3G 
‘Espinho Vivo’. 
A Comissão de Moradores do Complexo Habitacional da Quinta 
continua a assumir assumir um papel ativo e uma participação 
regular em todas as atividades que vão sendo dinamizadas na-
quele Complexo Habitacional.
Ainda no que respeita à Comissão de Moradores de Paramos, 
foi realizada, no passado dia 16 de março, mais uma reunião 
trimestral com o Sr. Presidente da Câmara.

REUNIÕES E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIO-
NAL
As reuniões com o CLDS-3G ‘Espinho Vivo’ permitiram articular 
e complementar as atividades desenvolvidas nos Complexos 
Habitacionais do concelho.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção de Espinho.

HORTAS COMUNITÁRIAS
Com vista à atribuição de novos talhões foram encetadas di-
ligências junto da LIPOR para assegurar a presença de alguns 
moradores na formação promovida por esta entidade, que irá 
decorrer no mês de abril.

ENVELHECIMENTO E ISOLAMENTO
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:

- 2.º Baile Sénior 2017, que decorreu no dia 26 de fevereiro, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 20 e 21 de 
fevereiro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento 
e no dia 24 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 
Participaram 230 seniores;
- Assinatura de Acordo de Colaboração entre o Município de Es-
pinho e a Sociedade de Turismo de Santa Maria da Feira, no dia 
21 de março;
- Festa da Primavera Sénior, que decorreu no dia 26 de março, 
no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 20 e 21 
de março foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento 
e no dia 24 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 
Participaram 230 seniores;
- Viagem Sénior a Andaluzia, em Espanha, que decorreu de 23 
a 27 de março, com um grupo de 32 participantes;

Foi ainda assegurada a participação nas seguintes iniciativas:
- “Consumidor sénior – consumidor informado”, presença de 10 
seniores do município, na Fundação Cupertino de Miranda no 
Porto, no dia 20 de março. Esta iniciativa, dirigida aos seniores 
da Área Metropolitana do Porto, foi uma organização conjun-
ta da Direção-Geral do Consumidor e da Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda;
- “Retrato social”, promovido pelo Eixo 3 do CLDS-3G ‘Espinho 
Vivo’ (dinamizado pelo Centro social de Paramos), nos dias 30 

e 31 de março, na Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO (BLV)
No âmbito da iniciativa “Retrato Social”, foi dinamizado na tar-
de do dia 31 de março, pelo BLV, um workshop sobre a temática 
do voluntariado.

APOIO À INICIATIVA 
“ACOLHIMENTO DE RECOLOCADOS”
No período em análise os dois jovens acolhidos pela Paróquia 
de Espinho foram integrados em contexto de trabalho, tendo 
sido prestado o apoio necessário para a consolidação desta 
nova fase.

IGUALDADE DE GÉNERO
No âmbito da elaboração do “Plano Municipal para a Promoção 
da Cidadania e Igualdade de Género”, foi realizada, no dia 16 
de fevereiro, uma reunião de diagnóstico (Focus Group) com 
o Chefe da Divisão de Recursos Humanos e no dia 1 de março 
uma reunião de diagnóstico com as Chefias de Divisão da Au-
tarquia e Executivo.
No dia 8 de março (“Dia da Mulher”), foi assegurada a presença 
das Conselheiras Municipais para a Igualdade na iniciativa pro-
movida pela Câmara Municipal de Espinho.

PROJETO TRANSPORTE MUNICIPES PARA O 
CHVNG/E
No período em análise o projeto registou 315 utilizações.

PROJETO “CUIDAR NA DEPENDÊNCIA”
O primeiro programa psicoeducativo dirigido a cuidadores de 
pessoas idosas dependentes, que pretendeu aproveitar a ex-
periência e o knowHow adquirido no âmbito do projeto “Cuidar 
de Quem Cuida”, terminou no dia 17 de fevereiro, e foi avaliado 
de forma positiva por todos os intervenientes.
No dia 21 de março realizou-se uma reunião entre os parceiros 
envolvidos no projeto e as responsáveis pelo projeto “Espaço 
ao Cuidador” da Unidade de Cuidados na Comunidade Arcoze-
lo/Espinho, com vista à partilha de experiências e articulação 
futura. 

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

- Ação de divulgação da iniciativa “AMPlifica”, promovida pela 
Área Metropolitana do Porto (AMP), no passado dia 7 de feve-
reiro, em São João da Madeira;
- Formação “Roteiro Envelhecimento Ativo”, promovida AMP e 
que decorreu nos dias 2 e 9 de fevereiro na Faculdade de Psi-
cologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 
(FPCE-UP);
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- Formação “Roteiro Medição do Impacto Social”, promovido 
pela AMP e que decorreu nos dias 22 de fevereiro, 13, 14 e 28 
de março na FPCE-UP.
- Sessão de apresentação do “Programa de Celebração ou Alar-
gamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento 
de Respostas Sociais (PROCOOP)”, realizada no dia 20 de mar-
ço, em Gondomar.

PROGRAMA REDE SOCIAL
Deu-se continuidade às reuniões de trabalho no âmbito do “Nú-
cleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo no Concelho 
de Espinho” (NPISAE).
Na sequência do aviso de abertura de candidaturas ao “Pro-
grama Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas” (PO 
APMC), o Núcleo executivo promoveu várias reuniões com as 
entidades concelhias para esclarecimento de dúvidas e concer-
tação de uma candidatura concelhia.
Foi assegurada a presença nas reuniões da Plataforma Supra-
concelhia do Grande Porto realizadas nos dias 14 de fevereiro 
e 9 de março. 

OUTRAS ATIVIDADES
- Envio de convite e articulação com as instituições do concelho 
para a participação no projeto “Alar o Parque”;
- Acompanhamento e orientação de dois estágios a decorrer 
nos SASIS: estágio de “Gerontologia” da Universidade de Aveiro 
e estágio de “Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Pu-
blicidade” da Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE

ESTÁGIO DE FORMAÇÃO TÉCNICO DE CINTO NE-
GRO - APAM
Realizou-se no passado dia 18 de fevereiro o “Estágio de for-
mação técnica de Cintos Negros” com organização a cargo da 
APAM - TRAN VO DAO - Associação Portuguesa de Artes Mar-
ciais. Esta iniciativa contou com a presença de 15 participantes. 
O estágio foi direcionado para Cintos Negros e responsáveis 
técnicos de classes de Viet Vo Dao, com vista a sua formação 
técnico-pedagógica.

JORNADAS DO “MASTERS” NACIONAL DE BAD-
MINTON - AAE
Realizou-se nos passados dias 18 e 19 de Fevereiro de 2017, 
na Nave Polivalente de Espinho, a 1ª Jornada do “I Masters Fer-

nando Silva / Securitas”.
Tratou-se de uma organização pioneira, que tem em vista por 
em prática novos modelos competitivos no badminton, por for-
ma a melhor servir os interesses dos atletas.
Nesta 1ª edição pretendeu-se prestar homenagem a uma fi-
gura notável do badminton português, de seu nome Fernando 
Silva, ex-atleta olímpico, campeão mundial de veteranos, sele-
cionador nacional, etc., etc.. Trata-se de pessoa que constitui 

um exemplo vivo do modelo de atleta.
A organização desta 1ª jornada esteve a cargo da Associação 
Académica de Espinho, com a colaboração da ARBA - Associa-
ção Regional de Badminton de Aveiro e com o apoio da Camara 
Municipal de Espinho.
As opiniões sobre a competição colhidas junto dos 25 atletas 
participantes levam-nos a pensar que a mesma, num futuro 
muito próximo, terá a participação de todos os melhores jo-
gadores portugueses e, quiçá, de alguns atletas estrangeiros, 
que têm a possibilidade de usufruir de maior competitividade 
e de atraentes prémios.

TAÇA AGN E TORNEIO DE APARELHOS BASE 
A Taça AGN e o Torneio de Aparelhos de Ginástica Rítmica 
decorreram nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2017, respeti-
vamente, na Nave Polivalente de Espinho. Estas competições 
foram organizadas pela Associação de Ginástica do Norte, As-
sociação Académica de Espinho e com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Espinho.
Na Taça AGN estiveram em competição 28 ginastas e no Tor-
neio da Aparelhos 46 ginastas num fim-de-semana pleno de 
atividade.

ENCONTRO INDOOR 
(Aeromodelos / Racer Drones) 
Realizou-se no dia 12 de março de 2017, entre as 10 e as 19 
horas, o “Encontro Indoor de Aeromodelos e Racer Drones, com 
organização da responsabilidade do Aero clube da Costa Verde 
(Secção de Aeromodelismo), em Parceria com membros de FPV 
Portugal – corrida de drones), com o apoio da Câmara Municipal 
de Espinho. Mais um encontro INDOOR realizado na Nave Poli-
valente de Espinho desta vez em parceria com FPVPORTUGAL. 
Este evento contou com a presença de 51 pilotos oriundos de 
Pilotos de Coimbra, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Espinho, Por-
to, Braga e Famalicão, tendo sido também realizada uma expo-
sição de alguns aeromodelos de Outdoor.

ESTÁGIO INTERNACIONAL VO CO TRUYEN – 
APAM
No fim-se-semana de 18 e 19 de Março de 2017 a Nave Po-
livalente recebeu mais um estágio da Associação Portuguesa 
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de Artes Marciais (APAM), intitulado “Estágio Internacional de 
Artes Marciais Tradicionais Vietnamitas”. Este evento contou 
com o apoio da Câmara Municipal de Espinho, tendo acolhido 
cerca de 70 participantes, que uniformizaram técnicas e inter-
pretaram a arte marcial vietnamita, com vista à união mundial 
de todas as artes vietnamitas.

TIGRINHOS EM MOVIMENTO – S.C.E VOLEIBOL 
No dia 18 de março o Sporting Clube de Espinho – secção de 
voleibol organizou um evento dirigido aos mais novos com o 
nome “Tigrinhos e movimento”. Esta iniciativa contou com o 
apoio da C.M.E. na cedência de instalações e divulgação do pro-
jeto junto da comunidade escolar. Participaram cerca de 400 
crianças que coloriram o espaço habitual de treinos da forma-
ção do clube alvinegro. Desde os insufláveis ao atelier de pin-
tura, a Nave Polivalente encheu-se de cor e atividades únicas 
para as crianças das escolas do concelho de Espinho. Além dos 
circuitos de coordenação, jogos pré desportivos com bola e com 
corda, pinturas faciais, voleibol com balões e Karaté, todos ti-
veram oportunidade para registar o melhor momento do fim-
-de-semana ao lado dos atuais campeões da Taça de Portugal.

“IV ENCONTRO DE DESPORTOS GÍMNICOS” - 
DESPORTO ESCOLAR
A Nave Desportiva de Espinho foi palco de excelência para o 
“IV Encontro de Desportos Gímnicos”, realizado no dia 22 de 
março, entre as 14 e as 18 horas, no qual foi realizada a Fase 
Final CLDE Entre Douro e Vouga, onde estiveram envolvidos 
cerca de 300 participantes. O evento contou com as atuações 
de Ginástica de Grupo e Ginástica Acrobática, de vários agrupa-
mentos, desde Espinho, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis 
e Stª Mª da Feira. Mais um excelente momento de Desporto Es-
colar, interligando o convívio e o desporto num momento de 
festa na cidade de Espinho. Os professores responsáveis pelas 
modalidades de Desportos Gímnicos, Graça Pereira e António 
Almeida, respetivamente professores dos Agrupamentos de 
Escolas Dr. Manuel Laranjeira e Dr. Manuel Gomes de Almeida, 
sentem-se honrados e orgulhosos por organizarem este even-
to em conjunto, e em parceria com a autarquia.

IV TORNEIO INTERNACIONAL DE BADMINTON  
NGD – CIDADE DE ESPINHO
A Nave Polivalente recebeu mais um Torneio Internacional 
de Badmínton, nos dias 25 e 26 de março de 2017. A orga-
nização esteve uma vez mais a cargo do Novasemente Grupo 
Desportivo, contando com o apoio da Câmara Municipal de Es-
pinho. Neste evento marcaram presença cerca de 123 atletas 
oriundos de cinco clubes espanhóis e sete clubes nacionais. 
Em suma, para além das provas de Mini-Badmínton, estiveram 
presentes os melhores atletas da península ibérica, nas cate-
gorias de Sub11, Sub13, Sub15, Sub17, Sub19, Seniores, Ve-
teranos. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho – Dr. 
Pinto Moreira, esteve também presente participando com os 
restantes representantes dos clubes intervenientes, na habi-

tual entrega de prémios.
De acordo com a organização o Torneio foi um sucesso, mesmo 
o melhor torneio Internacional de Badmínton.

ATIVIDADE DREN - COMPETIÇÃO BADMINTON
A Coordenação Local de Desporto Escolar de Entre Douro e 
Vouga organizou, no dia 29 de março de 2017, na Nave de Es-
pinho, a 1ª fase do Torneio de Pares Homens, Senhoras e Mis-
tos de Badmínton, do escalão de iniciados. Nesta competição, 
participaram 122 atleta e realizaram-se 105 jogos.
Participaram neste torneio o Agrupamento de e Escolas (A.E.) 
Santa Maria da Feira; A.E. Couto Mineiro do Pejão; A.E. de Ar-
goncilhe; A.E. de Castelo de Paiva; Escola Básica Doutor Ferrei-
ra de Almeida; A.E. Soares Basto; Escola Básica Dr. José Pereira 
Tavares; A.E. Dr. Manuel Laranjeira; A.E. Dr Serafim Leite; A.E. 
Ferreira de Castro; A.E. de Loureiro; A.E. de Búzio.
É de salientar o grande entusiasmo, por parte dos alunos e pro-
fessores, em realização este torneio nas condições magníficas 
que a Nave apresenta.

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

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

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 7 jogos
Futsal - 8 jogos
Voleibol - 51  jogos
Ténis de Mesa - 0 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

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

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 6 jogos
Futsal - 27 jogos
Voleibol - 0 jogos

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROJETO HERÓIS DA FRUTA | 2016/2017 | 10 
DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO
O projeto “Heróis da Fruta-Lanche Escolar Saudável” tem como 
principal objetivo prevenir a obesidade infantil incentivando as 
crianças ao consumo de fruta diariamente.
No âmbito deste projeto, ao qual o município se associou, a 
Divisão de Educação e Juventude (DEJ) colaborou na divulga-
ção, através da publicação na página internet e redes sociais 
e na impressão de cartazes a apelar ao voto no Hino da Fruta 
elaborado pela turma do 2.º ano (2B) da Escola Espinho N.º 3 
e pela turma do 2.ºano (2A) e do 3.º ano (3B) da Escola Básica 
de Paramos.

ESPETÁCULO DE TEATRO VISUAL “ZHENG HE 
– QUANDO OS NAVIOS-DRAGÃO CHEGARAM” | 
CULTURA CHINESA APRESENTADA AOS FUTU-
ROS ALUNOS DE MANDARIM | 17 DE FEVEREIRO
A sala António Gaio do Centro Multimeios encheu-se na tarde 
de sexta-feira, 17 de fevereiro, para apresentar a peça de tea-
tro “Zheng He - quando os navios-dragão chegaram”.
O presidente Pinto Moreira e o vice-presidente Vicente Pinto, 
estiveram presentes antes do início do espetáculo e comunica-
ram aos alunos que para o ano terão a oportunidade de apren-
der mandarim. 
Estas são as primeiras turmas do município a integrarem este 
projeto de inclusão do mandarim no ensino básico. Este espe-
táculo pretendeu que os alunos se familiarizem com aspetos 
diversificados da cultura chinesa, enquanto aprendem algo so-
bre a história do século XV chinês, de forma lúdica.
Desta forma, interiorizam a problemática do contacto entre lín-
guas e culturas e aprendem a respeitar o “outro”, bem como 
as diferenças culturais entre povos... tudo isto, despertando o 
interesse na língua chinesa e na sua futura aprendizagem. 
Esta iniciativa teve o apoio do Instituto Confúcio e Universida-
de de Aveiro no âmbito da implementação do ensino do Man-
darim nas Escolas do Ensino Básico do Concelho de Espinho.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNI-
CÍPIO DE ESPINHO, OS AGRUPAMENTOS DE ES-
COLAS DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA E DR. 
MANUEL LARANJEIRA E A ASSOCIAÇÃO DE DE-
SENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE ESPINHO 
NO ÂMBITO DO PROJETO “PROMOVER O SUCES-
SO” | 20 DE FEVEREIRO 
O Projeto “Promover o Sucesso” teve início no ano letivo 
2015/2016, através de uma cooperação entre o Município de 
Espinho, os Agrupamentos de Escolas Dr. Manuel Gomes de 
Almeida e Dr. Manuel Laranjeira e a Associação de Desenvolvi-
mento do Concelho de Espinho (ADCE), incidido o seu trabalho 
nos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do 1.º ciclo 
do ensino básico.
Resultado da experiência adquirida com as atividades desen-
volvidas, da avaliação efetuada e dos resultados obtidos por 
via da concertação entre os diversos intervenientes, pretende-
-se com o projeto deste ano letivo promover uma maior inte-
gração de toda a comunidade escolar, mobilizando todas as 
sinergias para a promoção do sucesso educativo e de expe-
riências positivas acerca da escola.
A intervenção em contexto escolar e familiar será uma prio-
ridade, no sentido de desenvolver uma metodologia de pre-
venção e reparação de situações de insucesso, absentismo e 
abandono escolar.
Assim, serão utilizadas metodologias de intervenção individua-
lizada, focadas nas necessidades de cada criança/agregado fa-
miliar.
Com este modelo pretende desenvolver-se uma abordagem 
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sistémica, coadjuvante do trabalho realizado em contexto de 
sala de aula, promotora de uma plena integração da criança na 
escola.

São destinatários deste projeto alunos, professores, trabalha-
dores, famílias e outros intervenientes e parceiros, em contex-
to de intervenção como a escola, família e comunidade.
Assim, estabeleceu-se um acordo de cooperação que visa esta-
belecer uma parceria entre estas três entidades e que se des-
tina a garantir a prossecução do projeto “Promover o Sucesso”, 

a implementar em escolas do concelho durante o ano 2017.

CORTEJO DE CARNAVAL DA ESCOLA BÁSICA N.º2 
DE ESPINHO | 24 DE FEVEREIRO
No dia 24 de fevereiro, a Escola Básica n.º 2 de Espinho or-
ganizou o desfile do Carnaval pelas ruas da cidade, com uma 
iniciativa intitulada “Crianças Ativas / Mentes Criativas”.
O desfile da EB Espinho n.º 2 contou com cerca de 500 alunos e 
cerca de 40 adultos que fizeram o respetivo acompanhamento 
das crianças.
O percurso da atividade teve início na escola e percorreu a rua 
20, Praça da Câmara Municipal, rua 19, rua 23, rua 20 e termi-
nou na escola.
O Município de Espinho, através da DEJ, disponibilizou uma via-

tura para transportar a aparelhagem sonora no desfile.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | FEVEREIRO
A DEJ analisou 11 (onze) propostas de cidadãos, algumas em 
conjunto com outras unidades orgânicas do município, no âm-

bito do Orçamento Participativo 2017:
1. Parque Paragem Rápida - Escola Secundária Manuel Gomes  
    de Almeida;
2. Projeto Aprender a Brincar;
3. Conversas com Valor - Conferências/debates bimensais com    
   Empresário(a)s, Cientistas, Empreendedores, Artistas e ou 
   tras Personalidades, no Centro Multimeios;
4. Galeria de Arte Pública Solário Atlântico;
5. Escola Básica Anta (EB1 Anta);
6. Yoga nas Escolas;
7. Yoga nas escolas do concelho;
8. Arte de Aprender;
9. Parques infantis nas escolas Espinho nº1/2/3;
10. Ágora de Espinho XXI - Sala solidária de estudos e de de  
      senvolvimento do pensamento;

11. Inclusão da opção vegetariana em todas as cantinas escolares.

FESTA DA FRANCOFONIA 2016/2017 | FEVE-
REIRO
A Festa da Francofonia é um evento que pretende dar a desco-
brir ou redescobrir as riquezas culturais do mundo francófono 
espalhadas pelos cinco continentes. 
Os Agrupamentos de Escolas de Espinho e a Escola Profissio-
nal de Música de Espinho unem esforços para organizar uma 
semana na cidade que celebre a língua francesa em várias ver-

tentes – música, cinema, teatro, poesia, tertúlias, exposições, 
conferências.
A Câmara Municipal de Espinho, através da DEJ, participou em 
atividades e, com o apoio do Gabinete de Comunicação, asso-
ciou-se também a este evento com a elaboração dos cartazes e 
flyers alusivos à programação e respetiva publicação na página 

internet, redes sociais, newsletter.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 
| 21 DE MARÇO 2017 
No âmbito das comemorações do dia Mundial da Árvore, orga-
nizada pela Divisão dos Serviços Básicos e Ambiente do Muni-
cípio de Espinho, a DEJ colaborou com a iniciativa convidando, 
organizando e disponibilizando transporte para a vinda de alu-
nos das escolas do 1.º ciclo e jardins-de-infância públicos do 
concelho para o Parque João de Deus, com o objetivo de obser-
varem os trabalhadores municipais a plantar mais de 12 (doze) 
árvores que enriquecem e valorizam os jardins.
As crianças das escolas do concelho de Espinho participaram e 
foram sensibilizadas para a importância das árvores no equilí-
brio ambiental e na beleza que acrescentam ao território.
Cada escola presente teve direito a uma placa de identificação 
do seu estabelecimento de ensino na árvore que ajudaram a 
plantar. 
Esta ação educativa contou com a presença de crianças e pro-
fessores, presidentes de junta de freguesia, vereador do am-
biente, Quirino de Jesus e o presidente da câmara municipal, 

Pinto Moreira.

IV ENCONTRO DE DESPORTOS GÍMNICOS NA 
NAVE POLIVALENTE | 22 DE MARÇO
No passado dia 22 de março de 2017 realizou-se o “IV Encon-
tro de Desportos Gímnicos”, na Nave polivalente de Espinho. 
Os professores responsáveis pela modalidade, Graça Pereira 
e António Almeida, respetivamente professores dos  Agrupa-
mentos de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e Dr. Manuel Gomes 
de Almeida, consideraram oportuno a realização deste encon-
tro em conjunto, numa parceria entre os dois agrupamentos da 
cidade de Espinho e a autarquia para engrandecer este evento.
A Divisão de Educação Juventude articulou com a Divisão de 
Desporto e os Agrupamentos de Escola de Espinho, para rea-
lizar a última fase do quadro competitivo do CLDE-EDV, onde 
foram divulgados os resultados finais e consequente apura-
mento para a fase regional de desportos gímnicos.
Estiveram representados a ginástica de grupo e ginástica 
acrobática de vários agrupamentos de Entre Douro e Vouga, 
nomeadamente grupos de Espinho, S. João da Madeira, Santa 
Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, num momento de festa e 

convívio entre as comunidades escolares.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. MANUEL GO-
MES DE ALMEIDA | 23 DE MARÇO
A DEJ, a convite do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes 
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de Almeida, participou na palestra “As Comunicações Eletróni-
cas - Dos Contratos às Garantias. O Problema das Fidelizações.”, 

dinamizada pelo Prof. Dr. Mário Frota.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. MA-
NUEL LARANJEIRA | 23 DE MARÇO
A DEJ, a convite da Associação de Pais e Encarregados de Edu-
cação da Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira, participou na 

palestra “ Uma Escola para o Séc. XXI”.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE ESPINHO E OS AGRUPAMENTOS DE ES-
COLAS DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA E DR. 
MANUEL LARANJEIRA | 27 DE MARÇO 
No âmbito das competências transferidas pelo Ministé-
rio da Educação para os municípios, através do Decreto-Lei 
n.º144/2008 publicado em Diário da República a 28 de julho, 
torna-se fundamental o estabelecimento de “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira”, 
para desenvolvimento de atividades que permitem o funciona-
mento dos Jardins-de-Infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo da 
Rede Pública.
Assim, foi firmado protocolo de cooperação entre o município e 
os agrupamentos de escolas para efetuar as transferências de 
verbas correspondentes para o funcionamento das seguintes 
valências: Ação Social Escolar, Material Escolar (para todos os 
alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, que 
frequentam, respetivamente, os serviços de Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família e Componente de Apoio à Família), 
Material de Higiene e Limpeza, Rede Telefónica e Assistência 

Informática.

1.ªS OLIMPÍADAS DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 
NO POUPAR ESTÁ O GANHO | 27 DE MARÇO
No âmbito do projeto “No poupar está o ganho” em parceria 
com a Área Metropolitana do Porto e as escolas o concelho,   o 
Museu do Papel Moeda decidiu realizar as “1.ªs Olimpíadas de 
Educação Financeira”, dirigidas aos alunos do 1.º ciclo do ensi-
no básico, das turmas inscritas na atividade.
A DEJ colaborou com a iniciativa, disponibilizando transporte a 
uma turma  do 1.º ciclo em representação do município neste 

concurso.

VISITA DE ESTUDO AO PLANETÁRIO DE ESPI-
NHO DE ALUNOS DE MANDARIM DE S. JOÃO DA 
MADEIRA | 29 DE MARÇO
Como reconhecimento à receção que uma turma de mandarim 
da Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior – S. João da Ma-
deira, fez à comitiva de Espinho aquando da visita no âmbito 

da assinatura do “Memorando para a implementação do projeto 
pedagógico do ensino do Mandarim nas escolas do concelho 
de Espinho”, ofereceram-se entradas no planetário para que os 
alunos assistissem à sessão “Da Terra ao Sol”.

A comitiva contou com 30 (trinta alunos) e 3 (três) professores.

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNI-
VERSIDADE DO PORTO E O MUNICÍPIO DE ESPI-
NHO | UNIVERSIDADE JÚNIOR 2017 – 03 A 28 
DE JULHO DE 2017
A Universidade Júnior é um programa de cursos de verão da 
Universidade do Porto dirigido aos estudantes do ensino bási-
co (2.º e 3.º ciclos) e do ensino secundário (exceto o 12.º ano).
Os objetivos principais deste programa são o desenvolvimento 
do gosto pelo conhecimento em diversas áreas, a familiariza-
ção com o ambiente universitário e a contribuição para a esco-
lha de um percurso vocacional.
O Município de Espinho, consciente da importância das politi-
cas de educação e juventude, associou-se ao programa apoian-
do os participantes residentes e/ou estudantes no concelho de 
Espinho. Este apoio concretiza-se de duas formas:
• Atribuição de bolsas a jovens residentes no concelho e que 
sejam estudantes provenientes de famílias economicamente 
mais desfavorecidas (Escolas EB2/3 e Secundárias);
• Disponibilização de transporte aos alunos residentes e/ou 
estudantes no concelho, inscritos no programa.
Ao proporcionar este tipo de apoio, pretende-se promover con-
dições para que os estudantes, detentores de um percurso es-
colar de inegável mérito e residentes no concelho, possam par-
ticipar no programa contornando, desta forma, as dificuldades 
económicas demonstradas pelo seu agregado familiar.
Nesta edição, vão ser atribuídas 24 (vinte e quatro bolsas) e 

disponibilização de transporte aos alunos inscritos no programa.

N.º ALUNOS INSCRITOS
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2016/2017 | dia-

riamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 245

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 647

Alunos inscritos nas AEC: 435

Refeições Servidas: 682

• Alunos com Escalão A – Refeições: 247

• Alunos com Escalão B – Refeições: 101

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 216

Alunos com Transporte Escolar: 416

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 310
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Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 631

Alunos inscritos nas AEC: 454

Refeições Servidas: 736

• Alunos com Escalão A – Refeições: 214

• Alunos com Escalão B – Refeições: 112

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 208

Alunos com Transporte Escolar: 152

OBRAS PARTICULARES 
E LICENCIAMENTOS 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No periodo em análise e no âmbito das suas competências, 

destacam-se as seguintes atividades:

BALCÃO DO EMPREENDEDOR: 

Licenciamento Zero

 Estabelecimento:11

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 19

 Alojamento Local: 2

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 70

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 50

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 103

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 272

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 87

N. DE OFÍCIOS: 192

 Atendimentos: 48

 Obras Particulares: 144

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 26

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 86



41

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 2  |  Abril de 2017

ATIVIDADE DO PRESIDENTE

REPRESENTAÇÕES

- Representação na inauguração da exposição de fotografia 

“Anticorpo- Fragmentos”, realizada no FACE- Fórum de Arte e 

Cultura de Espinho;

- Representação no “Jantar e Ceia Baile Dançante- Angaria-

ção fundos BVE”, nos Bombeiros Voluntários de Espinho;

- Representação no espetáculo “Maresia” organizado pelo 

NEFUP - Núcleo de Etnografia e Folclore da Universidade do 

Porto, que decorreu no Auditório de Música de Espinho.

- Representação na cerimónia pública solene do “Prémio 

António Sérgio 2016”, realizada no Porto.

- Representação no “Jogo de Veteranos S.C.E X G.D.P. Assem-

bleia da República”, realizado no Estádio Comendador Manuel 

Violas; 

- Representação na “Assinatura da Carta de Compromisso 

SECI, MDM - Projeto UNLOVE/UNPOP”, na Universidade de 

Aveiro;

- Representação na sessão de abertura do Congresso Inter-

nacional “Diálogos Interculturais Portugal China”, em Aveiro;

- Representação no “XII Fórum Internacional de Turismo” 

realizado no Hotel Solverde; 

- Representação no “Jantar da Associação de Ex-Combaten-

tes de Ultramar da Vila Silvalde, realizado no Restaurante do 

Parque do Campismo;

- Representação na “Festa de Carnaval da USE”, realizada na 

sede na Universidade Sénior, em Espinho;

- Representação no concerto “Grandes Filmes, Grandes Músi-

cas”, realizado no Centro Multimeios de Espinho;

PRESENÇAS

- Presença na homenagem aos autarcas nacionais, presidida 
pelo Presidente da República, no âmbito das comemorações 
dos 40 anos do Poder Local, em Belém, no Antigo Museu dos 
Coches;

- Presença no “XII Fórum Internacional de Turismo” realizado 
no Hotel Solverde.;

- Presença no “Jogo de Voleibol S.C.E X AJ Fonte do Bastardo”,  
Nave Polivalente de Espinho;

- Presença no “Jogo de Futebol S.C.E X U. Lamas”, realizado 
no Estádio Comendador Manuel Violas;

- Presença no “1º Aniversário da Associação Humanitária 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho”;

- Presença no “39º Aniversário do Novasemente Grupo 
Desportivo”, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico;

- Presença no “130º Aniversário do Comando Distrital da 
Polícia de Aveiro, que decorreu no Centro Multimeios;

- Presença na assinatura do “Protocolo com Associação dos 
Antigos Alunos da Tourada”, realizada no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Espinho;

- Presença na apresentação da “Revista da Associação de 
Futebol de Aveiro”, em São João da Madeira;

- Presença no “English Tea Party” na Universidade Sénior de 
Espinho;

- Presença na “Harmonização Gastronómica das Terras de 
Santa Maria”, na BTL em Lisboa;

- Presença na “Sessão Solene do 106º Aniversário da Univer-
sidade do Porto”, no Salão Nobre da Universidade do Porto.

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Representação na “Cerimónia de Entrega de Condecorações 

Tempo de Serviço” que decorreu na Companhia Alfa.

- Representação na “Missa do 1º Aniversário da Associação 

Humanitária Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho”, 

na Igreja Matriz de Espinho;

- Representação na cerimónia “Promessas - Agrupamento 

1114 S. Martinho Anta”, realizada na Igreja Matriz de Anta.

Representação na “III Conferência Municipal de Proteção 

Civil, realizada em Santo Tirso;

- Representação na “Tomada de Posse dos Órgãos Sociais da 

FCAPE”, que decorreu na Junta de Freguesia de Espinho;

- Representação no evento cultural “À conversa com o escri-

tor José Viale Moutinho”, realizado na Biblioteca Municipal 

José Marmelo e Silva;

- Representação no encerramento da exposição “Anticorpo” 

João Costa Espinho, no FACE – Fórum de Arte e Cultura de 

Espinho;

- Representação na “Parada dos Bem-dispostos”, no âmbito 

do “XI Festival Internacional de Espinho – Mar Marionetas”, 

que decorreu pelas ruas da Cidade de Espinho;

- Representação na palestra “Bibliotecas, Literacia e Cidada-

nia” com António Regedor, realizada na Biblioteca Municipal 

José Marmelo e Silva;

- Representação na palestra da “Festa da Francofonia 2017” 

que decorreu no Centro Multimeios de Espinho;

- Representação no lançamento do livro “Histórias 

d’Ajudaris’16”, no AEMGA – Agrupamento de Escolas Manuel 

Gomes de Almeida;

- Representação no “Jantar Francês”, no âmbito da “Festa 

da Francofonia 2017” no AEMGA – Agrupamento de Escolas 

Manuel Gomes de Almeida;

- Representação na inauguração da exposição “UNTT-

TLED#08” de Pedro Mesquita, no FACE – Fórum de Arte e 

Cultura de Espinho;

- Representação na “Taça de Portugal - SCEspinho X AJFBas-

tardo”, em Gondomar;

- Representação na palestra ministrada pelo Engenheiro 

Pimenta Machado “Litoral Norte: ameaças, oportunidades 

e desafio, na sede da OERN – Ordem dos Engenheiros da 

Região Norte;

- Representação na Onda Poética - “Poèmes Francophones”, 

no âmbito da Festa da Francofonia 2017, na Biblioteca Muni-

cipal José Marmelo e Silva;

- Representação no evento “ O Francês é uma Festa” no 

âmbito da Festa da Francofonia 2017, realizado no Centro 

Multimeios de Espinho;

- Representação no “1º Simpósio de Treinadores de Andebol, 

em Aveiro;

- Representação na apresentação do livro “O Sagrado”, na 

Livraria Lello;

- Representação no “51º Aniversário da Associação Desporti-

va da Quinta de Paramos, no Centro Luso Venezolano;

- Representação no “Dia Mundial do Consumidor - Sessão 

para Idosos”, realizado na Fundação Cupertino Miranda, no 

Porto;

- Representação no “Concerto do 106º Aniversário da Univer-

sidade do Porto, no Teatro Rivoli; 

- Representação na Palestra “Uma Escola para o Século XXI”, 

realizado na Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira.
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

Procº nº 93/04.1TA
Ação Administrativa comun sob a forma ordinária para conde-
nação em indemnização
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Contruções, S.A. 
Valor: €=285.050,85
Apresentadas alegações escritas finais e aguarda a emissão 
de sentença.

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

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

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 aos 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 os seus 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;
Aguarda a remessa à conta.

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

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

ACTUALIZADA EM 31 DE MARÇO ‘17



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

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

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

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

Processo n.º 924/14.8BEAVR;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
A pedido das partes, a instância foi suspensa.

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

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

Processo nº 787/15.6BEAVR
Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos 
administrativos;
Autor: Maria de Fátima Leite Oliveira;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
O Município foi notificado do Ministério Público que pugna 
pela improcedência do recurso interposto pela autora/recor-
rente. Aguarda ulterior tramitação processual. 

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

forma completa, os contrainteressados.

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

(TRIBUNAIS JUDICIAIS) DA COMARCA DE AVEIRO

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

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

Processo n.º 1589/11.4BEPRT;
Acção Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
A audiência de Discussão e Julgamento foi suspensa e, conco-
mitantemente, designada nova data (14 de setembro 2017).

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

Processo n.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas, Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Município foi notificado para informar se, aquando da celebra-
ção do contrato, as partes haviam convencionado foro. Aguarda 
ulterior tramitação processual.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

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

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

Processo nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.
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PROCESSOS JUDICIAS

PROCESSOS-CRIME

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

Processo nº 17/16.3T9ESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Aveiro
Inquérito
Notificado para o efeito, o Município apresntou pedido de 
indeminização civil.

Processo nº 548/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito (atos Jurídicos)
O Município foi notificado para prestar determinados esclare-
cimentos. Aguarda ulterior tramitação processual. 

Processo nº 549/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Espinho
Inquérito
Notificado para o efeito, o Municipio deduziu acusação 
particular. 

PROCEDIMENTOS VÁRIOS
 

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

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

Processo de Retificação nº 2/2016 (Procº 
374/16.1T8ESP)
Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel de 
Espinho Comarca de Aveiro – Juízo de Competência Genérica 
de Espinho – Juiz 2
O Município recorreu da decisão prolatada em 1.ª instância, 
julgando o seu pedido parcialmente procedente.
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