
N
os

 t
er

m
os

 d
a 

al
ín

ea
 e

) d
o 

A
rt

. 5
3

º d
a 

Le
i n

.º 
1

6
9

/9
9

SESSÃO N.º 1
FEVEREIRO 2019

ATIVIDADE DESENVOLVIDA
01 DE DEZEMBRO 2018 A 
31 DE JANEIRO DE 2019

InformaçãoPresidente



46

Energaia
Associação Terras Santa Maria
Área Metropolitana do Porto
Lipor
Entidadade Turismo Porto e Norte

46
47
49
51
61

ORDENS DE TRABALHO

42

Participações, Reuniões,  

Representações, Presenças e 

Audiências.

42

PRESENÇAS E REPRESENTAÇÕES

INTRODUÇÃO

03

Mensagem Presidente 
da Câmara Municipal,
Pinto Moreira

03

07

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

Ata N. 23/2018

Ata N. 24/2018

Ata N. 25/2018

Ata N. 06/2018

Ata N. 01/2019

07

10

16

19

21

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

25

Comparação Previsão/Execução: 
Receita / Despesa

Endividamento Municipal

Entidades Participadas pelo Municipio

Pagamentos em Atraso

Evolução Prazo Médio Pagamentos a 
Fornecedores

Execução das Grandes Opções do Plano

25

26

27

28

28

28

29

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS

Atendimento Municipal - AME

Loja Interativa Turismo - LITE

Piscina Municipal

Balneário Marinho

Nave Polivalente 

Pavilhão Municipal N.G.

Museu Municipal / FACE

Biblioteca Municipal J.M.S

Cultura

Turismo e Comunicação

Coletividades e Eventos

Ação Social, Intergeracional e Saúde

Desporto

Educação e Juventude 

Obras Particulares e Licenciamento

29

29

30

30

31

31

32

32

33

36

36

37

38

40

41

43

Reclamações, Recursos e Processos 
Pendentes

43

PROCESSOS JUDICIAIS



03

INTRODUÇÃO

MENSAGEM
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2019

Caras e caros vogais,

Caras e caros vogais,

O Programa de animação de Natal “Espinho Cidade Encantada” 

tem melhorado a sua oferta de ano para ano e foi mais uma 

vez uma aposta bem sucedida para os agentes económicos 

locais , para o turismo e para consolidar a ideia de que Espinho 

tem das mais belas iluminações de Natal.

Com uma programação que se estendeu até ao Dia de Reis, 

fica o registo da Passagem de Ano com espectáculo pirotéc-

nico, música na Praia da Baía e a Corrida de S. Silvestre trans-

mitida em direto no âmbito do programa “Aqui Portugal,” feito 

em Espinho durante oito horas, no passado dia 5 de Janeiro.

O novo ano arrancou com a aprovação por maioria na Assem-

bleia Municipal da proposta da Câmara que cria 10 novas 

Áreas de Reabilitação Urbana, permitindo que mais de 17 por 

cento do território do concelho de Espinho fique abrangido 

pelas ARUs. Um objectivo estratégico fundamental para res-

taurar a unidade e coesão territorial de várias centralidades 

no concelho e que vai contribuir para fomentar a recuperação

e reabilitação de edifícios devolutos, revitalizar o comércio e 

captar novas actividades económicas.

A Secretária de Estado do Ordenamento do Território, Célia 

Ramos visitou a obra de reforço do esporão da Praia da Baía, 

uma obra reclamada pela Câmara Municipal, determinante 

para a segurança de pessoas e bens e para melhores condi-

ções naquela praia central de Espinho.

Janeiro foi o mês de arranque das obras de reabilitação da 

Escola E.B. Espinho 2. O estabelecimento de ensino vai ficar 

dotado das valências de um Centro Escolar. O projecto com-

preende a reabilitação geral do equipamento, ampliação dos 

edifícios do Plano Centenário (ensino pré-escolar) através da 

construção de um elemento de união dos volumes existentes, 

ampliação do edifício norte de forma a permitir no total a cria-

ção de 5 salas de Jardim de Infância e 13 Salas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico.

Está criado o Gabinete de Apoio ao Emigrante -2ª Geração, 

através de um protocolo celebrado em Espinho entre a Câmara 

Municipal e a Secretaria de Estado das Comunidades Portu-

guesas. O novo gabinete continuará a funcionar nas instala-

ções da Junta de Freguesia (Rua 23) e pretende dar resposta a 

um fluxo migratório que se tem acentuado com o regresso de

portugueses, oriundos da Venezuela.

Espinho marcou mais uma vez presença na 50ª BOOT, a maior 

feira do mundo para promoção de destinos para desportos 

náuticos e equipamentos. Foi em Dusseldorf na Alemanha e a 

Câmara Municipal esteve presente para promover a marca “Es-

pinho Surf Destination”, a excelência das nossas praias para a 

prática de desportos náuticos e a oferta turística do Município.

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2019

Gabinete de Apoio ao Emigrante - 2ª Geração
Câmara de Espinho assina protocolo com a Secretaria 
de Estado das Comunidades

Os Gabinetes de 2ª geração visam melhorar o acesso dos emigran-
tes a informação mais focada no empreendedorismo e nos meca-
nismos de incentivo ao investimento, sobretudo aos portugueses 
que regressam definitivamente.

Em Espinho, o novo Gabinete de Apoio ao Emigrante continuará a 
funcionar nas instalações da Junta de Freguesia (Rua 23) e preten-
de dar resposta a um fluxo migratório que se tem acentuado nos 
últimos anos, sobretudo de portugueses oriundos da Venezuela.

Este gabinete também está vocacionado para apoiar imigrantes 
de várias nacionalidades que se fixaram no concelho de Espinho, 
onde há registo de mais de 500 cidadãos de países diversos com 
o devido visto.

O protocolo para a criação do Gabinete de Apoio ao Emigrante de 
2ª Geração foi assinado nos Paços do Concelho pelo Secretário de 
Estado das Comunidades, José Luís Carneiro e pelo presidente da 
Câmara de Espinho, Pinto Moreira.

Espinho Surf Destination na 50ª Edição da BOOT
A maior feira internacional de náutica de recreio e 
desportos náuticos

O Município de Espinho volta a marcar presença na maior feira inter-
nacional dedicada à náutica - BOOT 2019 - que começou no passado 
fim de semana e decorre até 27 de janeiro em Düsseldorf, Alemanha.
A Câmara Municipal de Espinho, pelo 3º ano consecutivo junta-se ao 
projeto Sea of Portugal que este ano estará presente no Pavilhão 8 e 
que contará com a participação de diversos operadores/expositores de 
norte a sul de Portugal, incluindo Madeira e Açores.
Espinho faz-se representar pelo vice-presidente da autarquia, Vicente 
Pinto e por técnicos municipais do serviço de Turismo.
Vicente Pinto ”considera estratégico promover a marca Espinho Surf 
Destination num certame com esta dimensão e este prestígio interna-
cional”. Espinho está mais uma vez “presente na Boot 2019 com um 
stand promocional para divulgar a oferta turística do município com 
o foco no surf e nas excelentes condições das nossas praias para a 
prática de desportos náuticos”.
Durante nove dias, os expositores nacionais vão apostar para além da 
promoção dos seus serviços e produtos, na divulgação das regiões de 
origem. 
Na edição de 2019, a comitiva do Sea of Portugal, que este ano inclui 
pela primeira vez o Turismo de Portugal, é constituída por empresas 
e instituições de Norte a Sul do país que representam vários sectores 
como Avistamento de Cetáceos, Cruzeiros, Marinas, Marítimo-turísti-
cas, Mergulho, Surf, Turismo Náutico, Yacht Charters, etc.
O Sea of Portugal permite comunicar de forma assertiva e eficaz a 
oferta dos operadores e municípios portugueses que actuam e apos-
tam neste sector, num certame que comemora este ano 50 anos e que 
prevê receber cerca de 250 mil visitantes, provenientes de várias par-
tes do mundo, cerca de 2 mil expositores, provenientes de 73 países e 
ainda 2200 jornalistas.
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Foram entregues à PSP de Espinho duas viaturas híbridas no âm-
bito de um protocolo celebrado entre o Município de Espinho e 
a Polícia de Segurança Pública destinadas fundamentalmente ao 
Programa “Escola Segura”.

O Comandante Distrital de Aveiro da PSP agradeceu ao presidente 
da Câmara, Pinto Moreira o cumprimento de uma promessa feita 
há algum tempo e hoje concretizada.

O autarca espinhense reafirmou a importância do policiamento de 
proximidade para maior segurança de pessoas e bens e deixou a 
garantia de continuar a melhorar as instalações da PSP de Espinho 
que são património da Câmara Municipal.

As viaturas entregues pela autarquia à PSP de Espinho são viatu-
ras de mobilidade sustentada e amigas do ambiente.

PSP de Espinho recebe 2 viaturas híbridas
Viaturas são amigas do ambiente e foram entregues no 
âmbito do protocolo celebrado para apoio ao programa 
‘Escola Segura’

Secretária de Estado do Ambiente visita obra de reforço do esporão da Praia da Baía
Intervenção está concluída e confere maior segurança a pessoas e bens na zona balnear de Espinho

A Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conser-
vação da Natureza, Célia Ramos, acompanhada do presidente da 
Câmara Municipal Espinho, Pinto Moreira, e do vice-presidente da 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o engº Pimenta Macha-
do, visitaram hoje (25 jan.), a obra de reforço do esporão norte da 
Praia da Baía, em Espinho.
Esta era uma obra reclamada pela Câmara Municipal de Espinho 
para garantir uma melhor proteção costeira, conferindo maior se-
gurança de pessoas e bens na zona balnear de Espinho.
“Espinho tem uma frente urbana que está consolidada e sem 
grande erosão do mar desde 1909, com a nossa linha costeira a 
manter-se desde essa altura praticamente igual ao que era, mas 
agora é evidente que temos que estar atentos às alterações cli-
máticas e é importante que este tipo de obras de manutenção 
passe a verificar-se com maior frequência”, segundo o presidente 
da Câmara de Espinho.

No caso do esporão norte da Baía, Pinto Moreira indicou que “o ha-
bitual era proceder-se a obras de reforço de 10 em 10 anos”, mas 
defende que agora essas “justificam-se num intervalo de tempo 
mais curto, provavelmente de cinco em cinco anos”, o que depen-
derá “da sensibilidade e capacidade de execução do Ministério do 
Ambiente e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que tute-
lam este tipo de intervenção”.
Orçada em 1,1 milhões de euros e executada pela HydroStone, a 
intervenção dirigida pela APA durou sete meses, incidiu sobre o 
chamado cabeço do esporão, na extremidade apontada ao mar, e 
recorreu a uma técnica diferente das que vinham sendo aplicadas 
nessa estrutura.
O presidente da Câmara de Espinho referiu que o objetivo foi ga-
rantir a solidez de uma estrutura “determinante para a segurança 
de pessoas e bens”, mas insistiu que a manutenção do esporão e 
de outros recursos de defesa da orla costeira exigem agora obras 
mais regulares.
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ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

ATA N. 23/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 
DOZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos doze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito, 

nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 

reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Pre-

sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 

Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vi-

cente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa 

e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aber-

ta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divi-

são de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Período de Antes da Ordem do Dia

Voto de Pesar: A Câmara Municipal, sob proposta do seu Presi-

dente, deliberou, por unanimidade, exarar em ata um voto de 

pesar pelo falecimento do Sr. Virgínio Pereira. Mais deliberou 

que o voto de pesar fosse transmitido à família e à Associação 

Académica de Espinho. 

Deliberação Nº 213/2018

Aprovação da ata n.º 22/2018 de 31 de outubro

Em virtude da ata n.º 22/2018 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 31 de outubro ter sido entregue em fotocópia a 

todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 

sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 

aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 

os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 

reunião a que se reporta a ata em apreciação. 

Deliberação Nº 214/2018

“REQUALIFICAÇÃO DO J.I. DE GUETIM – ESCOLA BÁSICA DE 

GUETIM” - Ratificação da decisão sobre lista de esclareci-

mentos e omissões, pedido de esclarecimento, suprimen-

to e retificação do Caderno de Encargos

Presente a informação n.º 1828/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, no 

âmbito do procedimento para a execução da empreitada de 

obras públicas de “REQUALIFICAÇÃO DO J.I. DE GUETIM – ESCO-

LA BÁSICA DE GUETIM”, ratificar as decisões de aprovar a Lista 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2019
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de Esclarecimentos e Omissões e pedido de esclarecimento 

identificados pelos interessados e aceites pelo Júri, aprovar os 

termos do suprimento daqueles esclarecimentos e omissões 

que foram aceites e aprovar a retificação do “Mapa de Quanti-

dades” (anexo designado de “Mapa de quantidades apos lista 

EO”), bem como, que seja introduzido o Pormenor de Execução 

de Sinalética de Informação (artigo 9.6.1), uma vez que não 

implicam alterações de aspetos fundamentais das peças do 

procedimento nem são passíveis de alterar o preço base ini-

cialmente definido, conforme análise do Júri (cfr. informação 

de 31/10/2018 com o registo n.º I, CP, 1144/2018), proferidas 

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 7 de novembro de 

2018 (cfr. Despacho CP N.º 180/2018), 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 Câma-

ra Municipal de Espinho, enquanto órgão competente para a 

decisão de contratar.  

Deliberação Nº 215/2018

Conversão em definitivo da resolução do arrendamento 

e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de 

habitação social a Hermínio Rodrigues Pereira por incum-

primento no pagamento da renda mensal desde março de 

2017

Presente a informação n.º 1770/2018 da Divisão de Acção 

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 tomou conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, converter em definitivo e determinar a reso-

lução do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo di-

reito de ocupação do fogo de habitação social que se encontra 

atribuído a Hermínio Rodrigues Pereira (sito no Complexo Habi-

tacional da Quinta, Rua Álvaro Rola, Bloco E, Entrada 2, n.º 205, 

Rés-do-chão Esquerdo, em Paramos, Espinho) ao abrigo e nos 

termos das disposições 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 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 pa-

gamento da renda desde o mês de março de 2017, ou seja por 

um período de vinte meses consecutivos, situação que torna 

inexigível ao Município a manutenção da atribuição do fogo a 

Hermínio Rodrigues Pereira. Mais deliberou a Câmara que, nos 

termos do nºs 5 e 6 do artigo 65.º do “Regulamento de Habita-

ção Social do Município de Espinho”, devidamente conjugados 

com o previsto no n.º 6 do artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro (na redação em vigor), seja fixado um prazo de 

noventa (90) dias para desocupação e entrega da habitação, 

com a cominação de que em caso de não cumprimento da obri-

gação de desocupação e entrega voluntária do fogo no prazo 

fixado para o efeito o Município ordenará e mandará executar 

o despejo administrativo (nos termos dos artigos 66.º e 67.º 

do “Regulamento de Habitação Social do Município de Espi-

nho”, devidamente conjugados com o previsto no artigo 28.º/1 

da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, e no artigo 76.º/1 do 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, ambos na redação 

em vigor, bem como os demais termos legalmente aplicáveis), 

requisitando, para o efeito, as autoridades policiais competen-

tes. Para tal, foi ainda deliberado que, caso não seja cumprida 

voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da 

habitação, o ocupante do fogo fica sujeito a despejo imedia-

to e sem dependência de ação judicial (ao abrigo do previsto 

no n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de               

agosto). 

Deliberação nº 216/2018

Pedido de renovação de contrato de arrendamento e fixa-

ção de valor mensal da loja sita na Rua 6 n.º 1605

Presente a informação n.º 1775/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e, em face do exercício de direito de preferência efetuado pela 

concessionária, deliberou, por unanimidade, renovar a atribui-

ção a Maria Manuela da Silva Fonseca da concessão da loja 

propriedade do Município de Espinho, sita na rua 6 nº 1605, na 

freguesia de Silvalde do concelho de Espinho, como estabele-

cimento de peixaria, ao abrigo do previsto no n.º 4 do artigo 6.º 

do Regulamento do Mercado Municipal de Espinho” (publicado 

por “Edital n.º 656/2005 (2.ª série) — AP.”, em Diário da Repúbli-

ca, 2.ª Série, n.º 243 de 21/12/2005) – devidamente conjugado 

com o deliberado pelo órgão executivo na sua reunião de 9 de 

janeiro de 2009, que determinou a atribuição desta concessão 

inicialmente – estabelecendo para a nova concessão um perío-

do de 10 anos e fixando o valor mensal devido pela concessão 

no montante de 400,00€ (quatrocentos euros)  

Deliberação Nº 217/2018

Requerimento de Carlos da Silva Dias de 26 de julho de 

2018 (registo n.º 3278/2018; NIPG: 10533/18) Pedido 

de renovação da concessão da ocupação de uma loja co-

mercial existente no nº 1580, Rés-do-Chão, do Edifício 

sito na Avenida S. João de Deus, freguesia de Silvalde, 

Município de Espinho

Presente a informação n.º 1772/2018 da Divisão de Gestão 
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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 do exercício de direito de preferência efetuado pelo 

concessionário, deliberou, por unanimidade, renovar a atribui-

ção a Carlos da Silva Dias da concessão da loja propriedade do 

Município de Espinho, sita no n.º 1580, rés-do-chão, da Avenida 

S. João de Deus, na freguesia de Silvalde do concelho de Espi-

nho, como estabelecimento de talho, ao abrigo do previsto no 

n.º 4 do artigo 6.º do Regulamento do Mercado Municipal de 

Espinho” (publicado por “Edital n.º 656/2005 (2.ª série) — AP.”, 

em Diário da República, 2.ª Série, n.º 243 de 21/12/2005) – de-

vidamente conjugado com o deliberado pelo órgão executivo 

na sua reunião de 19 de outubro de 2007 que determinou a 

atribuição desta concessão inicialmente – estabelecendo para 

a nova concessão um período de 10 anos e fixando o valor 

mensal devido pela concessão no montante de 400,00€ (qua-

trocentos euros).  

Deliberação Nº 218/2018

Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e 

o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida 

para o ano letivo 2018/2019

Presente a informação n.º 1819/2018 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 ma-

téria de educação, pelo valor de €37.040,00 (trinta e sete mil 

quarenta euros), não sujeito a IVA, com o Agrupamento de Es-

colas Dr. Manuel Gomes de Almeida.  

Deliberação Nº 219/2018

Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o 

Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira para o ano 

letivo 2018/2019

Presente a informação n.º 1820/2018 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 

educação, pelo valor de €44.830,00 (quarenta e quatro mil oi-

tocentos e trinta euros), não sujeito a IVA, com o Agrupamento 

de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.  

Deliberação Nº 220/2018

Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e 

a Solarisfloat, Lda. para efeitos de parceria com vista à 

utilização das instalações da Piscina Solário Atlântico

Presente a informação n.º 1823/2018 da Divisão de Desporto 

sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documen-

to na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo 

presente o exposto na informação acima referida e a proposta 

de minuta de protocolo em anexo, tomou conhecimento e deli-

berou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e celebrar, 

com a Solarisfloat, Lda. - ao abrigo da competência prevista nas 

alíneas u) e ff) 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, na 

sua redação em vigor) -, o referido “Protocolo de colaboração 

entre o Município de Espinho e a Solarisfloat, Lda. para efeitos 

de parceria com vista à utilização das instalações da Piscina 

Solário Atlântico”, de acordo com os considerandos e termos 

nele fixados. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 05 novembro de 

2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um 

milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta 

e oito euros e quarenta e sete cêntimos) três milhões quinhen-

tos e setenta e sete mil duzentos e cinquenta e três euros. DO-

TAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e quarenta 

e cinco mil trezentos e cinquenta e seis euros e oitenta e três 

cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 5 de 

novembro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 

valor de trinta e um milhões quatrocentos e vinte e seis mil 

cento e noventa euros e trinta e cinco cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no valor de vinte 

milhões e oitenta e um mil quinhentos e dez euros e cinquenta 

e oito cêntimos. 

VI Gala do Desporto - Atribuição dos prémios de desporto 

do Município de Espinho

A Câmara tomou conhecimento dos prémios de desporto atri-

buídos pelo Município de Espinho, na VI Gala do Desporto, rea-

lizada a 27 de outubro de 2018. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas. No âmbito da notícia pública relativa às Lojas 

Interativas de Turismo, o Sr. Vereador Nuno Lacerda perguntou 

se a Câmara Municipal de Espinho tinha sido objeto de qual-

quer mandato de busca ou de qualquer outra diligência proces-
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sual, tendo o Sr. Presidente da Câmara transmitido que tal não 

se verificara. 

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. 24/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano dois mil e de-

zoito, 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, Maria de Lurdes Santos Ga-

nicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda 

Lopes, Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano 

de Sousa e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente de-

clarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de 

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 221/2018

Aprovação da ata n.º 23/2018 de 12 de novembro

Em virtude da ata n.º 23/2018 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 12 de novembro ter sido entregue em fotocópia 

a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo das 

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 222/2018

Correção Material do Plano de Pormenor do Estádio do 

Sporting Clube de Espinho

Presente a informação n.º 1904/2018 da Divisão de Planea-

mento e Projetos Estratégicos, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

por maioria com os votos contra dos Vereadores do PS, remeter 

à Assembleia Municipal a correção material do Plano de Porme-

nor do Estádio do Sporting Clube de Espinho, para conhecimen-

to e remissão posterior à CCDR-N (para conhecimento) e à DGT 

para publicação em D.R. e depósito. Os Vereadores do PS apre-

sentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do 

Partido Socialista votam contra a proposta de correção material 

ao plano de Pormenor do Estádio Sporting Clube de Espinho, 

na medida em que não estão devidamente acauteladas todas 

as manifestações técnicas apresentadas na anterior reunião 

de Câmara e que levou à apresentação da declaração de voto 

que abaixo se transcreve. Por outro lado o que se verifica é o 

sentido apressado de realização e aprovação deste plano de 

pormenor, levando a que se interrogue da urgência da mesma 

e levando os vereadores do Partido Socialista a questionar se 

não estarão ao serviços técnicos da Câmara Municipal a realizar 

trabalho dirigido especificamente a algum investidor privado, 

o que consubstancia uma prática duvidosa dos recursos públi-

cos e que importaria esclarecer de um modo claro e definitivo, 

conhecido que é a existência de um projeto imobiliários para 

este local, onde esta correção parece dar integral cobertura. De 

um outro modo e tendo em conta a alteração que está em cur-

so relativamente à revisão do Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira, e que prevê a inviabilização da construção de uma 

área considerável desta frente de mar onde se insere este pla-

no, seria importante dar primeiro seguimento à discussão em 

curso e posterior alteração e aprovação do mesmo, que é de 

nível superior, em vez de apresentar este plano corrigido de um 

modo apressado para ser tido ou usado como ato consumado e 

quiçá objeto futuro de possíveis indeminizações que a Câmara 

deveria acautelar. Por estes motivos de caracter coletivo e na 

defesa das boas práticas de gestão da coisa pública e do ser-

viço de transparência e equidade que uma Câmara deveria as-

segurar, os vereadores do Partido Socialista aconselham o exe-

cutivo a rejeitar esta proposta e, em consciência, votam contra. 

Transcrição da declaração de voto da reunião de Câmara de 

31/10/2018: “Os vereadores do Partido Socialista votam con-

tra a proposta de correção material ao plano de Pormenor do 

Estádio Sporting Clube de Espinho, na medida em que não são 

percetíveis as alterações introduzidas sobretudo no que se re-

fere ao estipulado na lei. Ou seja, não é claro que as alterações 

efetuadas e/ou a realizar cumpram os limites legais definidos 

no artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 
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na sua redação atual do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (RJIGT). Assim e tendo em contas as altera-

ções legais relativamente aos planos da orla costeira e outros 

condicionantes específicos, esta proposta de alteração parece 

vir de um modo apressado tentar ultrapassar algumas barrei-

ras legais que se adivinham restritivas e até podendo pôr em 

causa a eficácia do próprio plano que não se compreende a ne-

cessidade a urgência de alteração se quer realizar. Deste modo 

e não compreendendo porque, tendo este plano de pormenor 

tido a autoria de um conhecido arquiteto Alcino Soutinho, que 

não parece ter sido agora consultado, é agora o Departamen-

to ou Divisão de Planeamento e Projetos Estratégicos (DPPE) 

da Câmara Municipal a substituir-se a um gabinete privado na 

alteração e correção das inúmeras peças escritas e desenha-

das dirigidas à construção imobiliária de um terreno privado 

na sua essência, ou seja temos duvidas se esta divisão não 

estará a realizar tarefas para as quais não está autorizada con-

forme enquadramento legal vigente. Verifica-se também que 

nestes documentos, não parecem estar esclarecidas quaisquer 

modalidades de perequação de modo a dar cumprimento à lei 

e suas alterações, bem como aos proprietários das edificações 

que verão no futuro as suas habitações e negócios demolidos, 

tendo em conta o plano existente na plataforma que, como se 

conhece, não refere que se trata de uma alteração ou não. Nes-

te sentido e tratando-se de uma alteração já realizada, não faz 

sentido a apressada aprovação deste ponto, que já devia ter 

sido aprovado, porque este documento está já exposto e em 

vigor na plataforma da câmara com o link  http://portal.cmes-

pinho.pt/pt/viver/municipes/urbanismo/planeamento-estrate-

gico/pp-planos-depormenor/.Caso não esteja ainda realizada 

a alteração, não faz qualquer sentido submeter a aprovação 

algo que ainda não se fez. Deste processo complexo de altera-

ção de um plano de pormenor, já por si com tramitações ema-

ranhadas e incongruências constatadas na própria ordem de 

trabalhos, resulta a necessidade de um esclarecimento sério 

e adicional, com elementos de desenho e documentos devida-

mente apresentados, pelo que os vereadores do Partido Socia-

lista, não apenas votam contra, como solicitam em consciência 

a sua anulação.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os eleitos do PSD na Câmara Municipal 

de Espinho, votaram favoravelmente o ponto n.º 2 da ordem 

de trabalhos da reunião de Câmara, “Correção material ao Pla-

no de Pormenor do Estádio Sporting Club de Espinho”. Tendo a 

Câmara Municipal detetado a necessidade de proceder à cor-

reção material do Plano, e sendo a única entidade que pode 

proceder à sua realização, operou as alterações necessárias e 

submeteu-as para conhecimento, já que conforme previsto no 

Artigo 122.°(correções materiais) do RJIGT, a correção material 

não está sujeita a aprovação da Câmara nem da Assembleia 

Municipal, apenas é submetida para conhecimento, e não há 

lugar a qualquer alteração ao Plano, ou seja os pressupostos 

do Plano são mantidos na íntegra.”. 

Deliberação Nº 223/2018

Tabela de preços para o ano 2019

Presente a informação n.º 1876/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos vereadores 

do PS, aprovar as alterações constantes da Tabela de Preços 

para 2019, nos termos da alínea e) do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro. Mais deliberou a Câmara aprovar 

a não atualização com base na inflação dos restantes preços. 

A tabela de preços entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 

2019. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declara-

ção de voto: “Os vereadores do Partido Socialista votam contra 

a proposta de Tabela de preços para o ano 2019, uma vez que 

se trata de uma listagem pouco fundamentada onde de um 

modo ocioso não é apresentada qualquer justificação para a 

proposta em aprovação, nem as bases politicas e muito menos 

os fundamentos sociais, económicos e financeiros de onde es-

tas tabelas de preços deveriam resultar, com transparência e 

fundamental exercício de equidade que a Câmara deveria ser 

exemplo.”. 

Deliberação Nº 224/2018

Definição das taxas de IMI de 2018 para efeitos de liqui-

dação e cobrança em 2019

Presente a informação n.º 1759/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores 

do PS, ao abrigo da alínea ccc), nº1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, para cumprimento da alínea d) 

do nº 1 do artigo 25º da mesma Lei, propor à Assembleia Muni-

cipal a aplicação das seguintes taxas relativas ao IMI 2018, a 

liquidar e cobrar em 2019, para todas as freguesias do Municí-

pio: a) 0,8% para os prédios rústicos; c) 0,43% para os prédios 

urbanos, bem como, na Área de Reabilitação Urbana do Litoral 

da Cidade de Espinho elevar, ao triplo os prédios urbanos que 

se encontrem devolutos há mais de um ano e de prédios em 

ruinas constantes na Lista de Prédios Devolutos na Área de 

Reabilitação Urbana do Litoral da Cidade de Espinho que após 

o término do prazo de pronúncia da Audiência Prévia aos In-

teressados, será presente a esta Câmara Municipal. Os Verea-

dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores do Partido Socialista votam contra a proposta de 
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definição das taxas de IMI de 2018 para efeitos de liquidação 

e cobrança em 2019 uma vez que em nosso entender se apre-

senta muito aquém do que Espinho necessita; considerando o 

estado atual de degradação dos imoveis e da necessidade de 

investimento urgente no património coletivo edificado e que 

uma medida avulsa, cópia acrítica de tendências de outros mu-

nicípios, não resolve, apenas ameniza um problema serio de 

qualidade de vida e de imagem pública. Deste modo é nosso 

parecer que uma medida desta natureza deveria estar integra-

da numa visão estratégica de recuperação da massa edificada 

em Espinho de modo a inverter a tendência de ruina que em 

todos os quarteirões se assiste e que leva ao abandono do 

concelho e à dificuldade de investir em habitação em Espinho. 

Por outro lado a tentativa de taxar e penalizar os imoveis em 

ruina e degradados, leva-nos a questionar se a mesma taxa 

será aplicada à própria Câmara Municipal que possui a sua 

grande maioria de imoveis em estado de degradação lastimoso 

e com necessidade de intervenção urgente como o Multimeios, 

o Face, as Piscinas municipais, os Bairros de habitação social, 

os Complexos de ténis e muitos outros pavilhões em estado de 

ruina. Dado que até agora nada fez a não ser acentuar a degra-

dação pela não realização de obras de manutenção neste últi-

mos 10 anos, leva-nos a acreditar que esta intenção é pouco 

séria e que deveria ser devidamente estudada e posteriormen-

te integrada num plano urgente de reabilitação do edificado 

de Espinho, uma vez que as “ARUs” fracassaram porque não 

tiveram qualquer processo de adesão da população, a não ser 

patrocinar a discriminação positiva para alguns investidores e 

proprietários da cidade que em número muito reduzido tiveram 

acesso a estes programas.”. 

Deliberação Nº 225/2018

Homologação das contas relativas aos exercícios de 2010 

e 2011

Presente a informação n.º 1917/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

do relatório consolidado das contas relativas aos exercícios 

de 2010 e 2011 emitido pelo Tribunal de Contas e deliberou, 

por maioria e abstenção dos Vereadores do PS, que seja dado 

conhecimento à Assembleia Municipal, de acordo com o artigo 

80.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. Os Vereadores do 

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os verea-

dores do Partido Socialista expressam o sentido de voto de 

abstenção quanto ao ponto 5, referente à “Homologação das 

contas relativas a 2010 e 2011” devido a considerarem que a 

mesma se encontra mal formulada na ordem do dia. Uma vez 

que se trata apenas de uma simples remissão para Assembleia 

Municipal e o modo com se apresenta na Ordem de trabalhos 

implicitamente induz que os vereadores em caso afirmati-

vo “Aprovam” ou “Homologam” as contas relativas a 2010 e 

2011. E, em abono da verdade, somos do parecer contrário, 

em sintonia com as apreciações, indicações e correções que o 

Tribunal de Contas apresenta, como críticas contundentes às 

contas apresentadas. Contudo dado tratar-se apenas de uma 

formalidade, o sentido de voto recai na abstenção, consideran-

do que estas contas deveriam ser revistas e corrigidas tendo 

por base o parecer do Tribunal de contas que se encontra em 

anexo.”. 

Deliberação Nº 226/2018

Contratação de empréstimo a médio e longo prazo para 

aplicação exclusiva na liquidação da dívida total à EDP 

Distribuição Energia, S.A. – entre o BPI, S.A. e o Município 

de Espinho. Ratificação do Despacho n.º 30/2018 de 21 

de novembro de 2018, do Sr. Presidente da Câmara, ao 

abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação vigente

Presente a informação n.º 1912/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do 

PS, nos termos do n.º 3 do artigo n.º 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, ratificar o Despacho 

n.º 30/2018 exarado em 21 de novembro de 2018, pelo Sr. 

Presidente da Câmara, que aprovou a Minuta do “CONTRATO 

DE CRÉDITO” relativo ao EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRA-

ZO PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA NA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA 

TOTAL À EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., a celebrar entre 

o BANCO BPI, S.A. e o MUNICÍPIO DE ESPINHO. Os Vereado-

res do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores do Partido Socialista votam contra a proposta de 

Ratificação do Despacho n.º 30/18: Minuta do Contrato de Em-

préstimo a Médio e Longo Prazo para liquidação da Dívida Total 

à EDP Distribuição e Energia, S.A., em continuidade com o já 

apresentado e discutido anteriormente na reunião de onde fi-

cou claro que para os vereadores do PS, não se deveria poder 

transformar uma divida de curto prazo numa divida de longo 

prazo que esta engenharia financeira realiza e onde não estão 

acautelados os interesses futuros do município de Espinho. As-

sim e apesar de não ter sido inscrita a declaração de voto que 

na altura se realizou, e que fundamentou a nossa tomada de 

posição ao referir em Espinho, 2 de Novembro de 2018 que: ”A 

aprovação da minuta em reunião de Câmara de 03/09/2018, 

com vista à regularização da divida à EDP no valor de 11 739 

422,99 € foi aprovada com os votos a favor do PSD (4) e os 
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votos contra do PS (3). Nessa reunião não ficaram esclarecidas 

nem os critérios nem os moldes de negociação realizados com 

a empresa em divida, nem ficou claro se iriam existir, no futuro, 

algumas contrapartidas ou compromisso referentes a contratos 

de exploração e posterior fornecimento de energia elétrica ao 

Concelho, nem quais as matrizes que levaram uma empresa da 

dimensão da EDP a “perdoarem”, em montante assinalável de 

40% da divida, ou seja um valor de 4, 695769,24 € ficando 

contudo por liquidar 7 043653,70€. Esta aparente “benesse” 

que uma empresa realiza, dando a ideia de que precisa de liqui-

dez imediata e, repetimos, sem qualquer contrapartida aparen-

te, não foi nem está agora nestes documentos devidamente 

esclarecida e fundamentada. Também a Câmara não esclarece 

como se chega a este valor de 4, 695769,24 € e não a outro, 

quando sabemos que existem necessidades de contratação 

de novos empréstimos com valores idênticos para operações 

de endividamento em projetos e estudos de difícil justificação 

e compreensão ou seja, não destinados a ações prioritárias e 

emergentes que Espinho necessita como o tratamento da sua 

rede de abastecimento de água e infra-estruturas, entre outros, 

que o Partido Socialista vem a defender. Deste modo parece 

que esta operação de pedido de empréstimo para liquidação 

de dívida à EDP, apenas parece vir encapotar uma dependên-

cia da Câmara na necessidade de contrair novos empréstimos 

que uma Câmara consciente e responsável não deveria realizar. 

Por outro lado, também não está devidamente esclarecida se a 

liquidação do valor “acordado com a EDP”, se refere a valor de 

juros ou de capital e mais grave ainda é que a substituição do 

empréstimo a uma entidade sólida e perene, uma empresa com 

quem se irá ainda desenvolver relações comerciais e de forne-

cimento futuro, por uma outra entidade que fornecerá um novo 

empréstimo de 7 043653,70€, não garante uma das condições 

fundamentais para a troca de fornecedor de dívida, que é a não 

garantia da diminuição do serviço de divida do Município, dado 

o caracter volátil e imprevisível das alterações dos mercados 

financeiros existentes. Por estes motivos o Partido Socialista 

vota contra, solicitando que a mesma não venha a ser aprovada 

em sede de Assembleia Municipal, como a lei obriga, dado o 

caracter de incerteza e dúvida que esta operação envolve e 

acarreta para o Município, podendo comprometer o equilíbrio 

e a sustentabilidade futura do Município de Espinho.” Hoje e 

após a discussão e aprovação em sede de AM, estamos mais 

convictos e mais seguros que se trata de apenas de um aparen-

te “bom-negócio” como foi referido pelo executivo e que acre-

ditamos não estarem preenchidas todas as exigências legais, 

e por estes motivos somos contra a ratificação deste parecer 

que em nosso entender apenas tem o propósito de aquisição 

ou compra de mais dívida por parte deste executivo.”. Os elei-

tos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

eleitos do PSD na Câmara Municipal de Espinho, votaram fa-

voravelmente o ponto no 6 da ordem de trabalhos da reunião 

de Câmara. Trata-se de uma mera ratificação de uma matéria 

que já foi alvo de deliberação da Assembleia Municipal, órgão 

indispensável na decisão de assunção destes compromissos 

financeiros. Os Vereadores do PSD não deixam de sublinhar 

a incoerência na postura do Partido Socialista, que na Câmara 

votou contra esta operação de financiamento, enquanto na As-

sembleia Municipal não mostrou oposição.”. 

Deliberação Nº 227/2018

Revisão de preços do contrato de serviços de recolha e 

transporte a destino final

Presente a informação n.º 1837/2018 da Divisão de Serviços 

Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-

ção acima e a proposta de revisão de preços do contrato de 

Serviços de Recolha e Transporte a Destino Final de Resíduos 

Sólidos Urbanos, com a qual concordou, deliberou, por maioria 

com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a mesma. 

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores do Partido Socialista votam contra a pro-

posta de Revisão de preços dos serviços de recolha e trans-

porte a destino final de resíduos sólidos urbanos, apesar de 

compreenderem ser um ato administrativo e previsto na lei. 

Contudo este ato não foi considerado em anos anteriores e em 

nosso entender necessita de mais informação quanto ao nível 

de serviços realizados e a validação dos mesmos. O facto de 

não ser apresentada qualquer avaliação, nem existir quaisquer 

sinais de verificação dos níveis de serviço realizados e contra-

tados, implica que a aceitação da revisão de preços passe a ser 

um ato proforma, automático sem gestão e conforme especi-

ficado no contrato vigente, importaria realizar uma avaliação 

qualitativa e quantitativa que deveria estar anexa a esta pro-

posta de revisão de preços que poderá ser tudo menos algo 

abstrato e sobretudo pouco transparente, porque o que impor-

ta é a garantia que o serviço e o contrato se realiza na íntegra.”. 

Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os eleitos do PSD na Câmara Municipal de Espinho, votaram 

favoravelmente o ponto n.º 7 da ordem de trabalhos da reunião 

de Câmara. O regime jurídico da revisão de preços do contrato 

de empreitada de obra pública tem a sua consagração no CCP-

-DL 18/2008, aplicável à data do contrato e no regime previs-

to no D.L. nº 6/2004, de 6 de Janeiro. Segundo o nº 1 do art.º 

1º do D.L. nº 6/2004, o preço da empreitada de obra pública 

fica sujeito “a revisão, em função das variações, para mais ou 

para menos, dos custos de mão-de-obra, dos materiais e dos 

equipamentos de apoio. A Revisão de Preços embora podendo 

efetuar-se numa base anual, não foi considerada em anos an-

teriores, uma vez que a empresa entendeu não apresentar a 

referida revisão, assistindo-lhe no entanto esse direito. Trata-

-se de um ato administrativo e previsto na lei, que carece de 

aprovação em sede de reunião de câmara, e não uma avaliação 

da qualidade do Serviço e da Boa Execução do Contrato, estan-

do esse aspeto salvaguardado no procedimento concursal, em 
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que está prevista uma estrutura de multas e penalizações no 

caso de incumprimento contratual. Os Serviços Municipais re-

ponsáveis por monitorizar a Prestação de Serviços em apreço, 

são o garante que o serviço e o contrato se realizam na íntegra, 

pugnando por uma melhoria da qualidade de vida das popula-

ções, assegurando a melhoria dos índices/padrões de limpeza 

urbana, garantindo assim a transparência e eficácia dos atos 

decorrentes de uma gestão responsável.”. 

Deliberação Nº 228/2018

Decisão de não adjudicação e revogação da decisão de 

contratar dos concursos públicos para “Elaboração dos 

Projetos de Execução de Especialidades e da Empreitada 

de Construção do Centro Escolar Espinho 1 e Guetim”

Presente a informação n.º 1899/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma refe-

rido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por maioria com os votos contra dos Vereadores do 

PS, proferir decisão de não adjudicação nos concursos públicos 

para “Elaboração dos Projetos de Execução de Especialidades 

e da Empreitada de Construção do Centro Escolar Espinho 1” e 

para “Elaboração dos Projetos de Execução de Especialidades 

e da Empreitada de Construção do Centro Escolar Guetim”, nos 

termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do CCP, 

bem como, e em consequência, revogar as respetivas decisões 

de contratar, de acordo com o n.º 1 do artigo 80.º do mesmo 

diploma legal, tendo presente o acima exposto e a proposta 

em causa, com a qual concordou. Mais deliberou conferir aos 

concorrentes o prazo de dez (10) dias úteis para, querendo, se 

pronunciarem por escrito. Os Vereadores do PS apresentaram 

a seguinte declaração de voto: “Os vereadores do Partido So-

cialista votam contra Concursos públicos para “Elaboração dos 

Projetos de Execução de Especialidades e da Empreitada de 

Construção do Centro Escolar Espinho 1 e Guetim” - revogação 

da decisão de contratar; por considerarem que mais uma vez 

não existe uma politica de investimento sério, nem a realização 

de projetos com qualidade, nem com a consistência necessária 

e exigível a uma Câmara que se prese. Mais uma vez esta deci-

são de revogação e anulação de um concurso para a construção 

de uma escola em Guetim, põem a nu a desorientação do exe-

cutivo quando promete lançar concursos de obra e se percebe 

que ficam vazios porque não há matéria séria de trabalho e 

de projeto de modo a tornar possível a sua execução. Mais do 

que realizar lançamentos e factos nos jornais de propaganda 

importaria que fossem realizados trabalhos consistentes com 

vista à resolução dos verdadeiros problemas que afetam a po-

pulação como as obras de construção de escolas, os espaços 

públicos e os trabalhos de reabilitação de edifícios que, em 

conjunto com a Junta, deveriam ser realizados. Esta decisão do 

executivo de revogar a decisão de realizar o Concurso público 

para “Elaboração dos Projectos de Execução de Especialidades 

e da Empreitada de Construção do Centro Escolar Espinho 1 e 

Guetim” é um sinal deste interesse em realizar propaganda e 

que o Partido Socialista se opõe e por isso vota contra, porque 

acredita que é necessário realizar o trabalho técnico de um 

modo competente e sobretudo dirigido à realidade e às neces-

sidades da população e neste caso dos Guetinenses que têm 

sido ostracizados por este executivo.”. Os eleitos do PSD apre-

sentaram a seguinte declaração de voto: “Os eleitos do PSD na 

Câmara Municipal de Espinho, votaram favoravelmente o ponto 

no 8 da ordem de trabalhos da reunião de Câmara. A anula-

ção de um procedimento iniciado em 24/10/2011, relativo à 

intenção do Executivo construir dois centros escolares - Espi-

nho 1 e Guetim, perdeu sentido e atualidade com o Concurso 

publico que já neste mandato se encontra a correr processo 

para a “Requalificação do Centro Escolar de Guetim” e que in-

tegrará o Ensino básico e o pré-escolar. O procedimento con-

cursal agora anulado, revelou-se de concretização impossível, 

nomeadamente pelos constrangimentos provocados pela Lei 

dos compromissos e dos pagamentos em atraso, Lei nº 8/2012, 

bem como pela adesão ao Programa de Apoio à Economia Local 

(PAEL).”. 

Deliberação Nº 229/2018

Celebração de “Protocolo de Cooperação entre o Municí-

pio de Espinho e a FACA, Associação Cultural e Artística 

para apoio ao Projeto Educativo “Arte de Aprender”, du-

rante o ano letivo 2018/2019”

Presente a informação n.º 1894/2018 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 Protocolo de Cooperação entre o Município de 

Espinho e a FACA, Associação Cultural e Artística para apoio ao 

projeto educativo “Arte de Aprender”, a implementar nas duas 

turmas do 1º ano do 1.º ciclo do ensino básico da Escola Básica 

de Anta, durante o ano letivo 2018/2019, pelo valor máximo 

de €19.975,00 (dezanove mil, novecentos e setenta e cinco 

euros), não sujeito a IVA.  

Deliberação Nº 230/2018

Celebração de “Protocolo de Cooperação entre o Municí-

pio de Espinho e a Federação Concelhia de Associação de 

Pais de Espinho (FCAPE) para apoio ao Projeto “O Crescer 

do Ler”, durante o ano letivo 2018/2019”

Presente a informação n.º 1877/2018 da Divisão de Educa-

ção e Juventude, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-

nimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação entre o Município 

de Espinho e a Federação Concelhia de Associações de Pais 

de Espinho (FCAPE) para apoio ao projeto “O Crescer do ler”, 
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a implementar em escolas do concelho, durante o ano letivo 

2018/2019, pelo valor máximo de €5.148,00 (cinco mil, cento 

e quarenta e oito euros), isento de IVA. 

Deliberação Nº 231/2018

Aprovação da realização da 5.ª Bienal Internacional de 

Arte de Espinho 2019 e respetivo programa e regras de 

participação 

Presente a informação n.º 1898/2018 da Divisão de Cultura 

e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordando com 

a proposta da Divisão de Cultura e Museologia, deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo das competências previstas na parte 

final da alínea k) e na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 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), no 

âmbito da atribuição prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 

23.º do referido diploma legal, aprovar a realização da “5.ª Bie-

nal Internacional de Arte de Espinho” (2019), e para efeitos da 

sua implementação aprovar o respetivo “Programa e Regras de 

Participação”, nos termos dos quais funcionará e se organiza-

rá a iniciativa em questão, em conformidade com o proposto 

pelos serviços. Para tal, mais deliberou a Câmara aprovar com-

participar o Prémio Bienal Internacional de Arte de Espinho, no 

valor de €3.000,00 (três mil euros), e o Prémio Especial do Júri, 

no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a atribuir 

no concurso da Bienal e realizar a respetiva despesa. Tendo 

ainda sido deliberado designar os elementos do Júri da Bienal 

de acordo com a proposta dos serviços conforme indicado no 

documento acima referido.  

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 20 novembro de 

2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS  (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um 

milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta 

e oito euros e quarenta e sete cêntimos): três milhões quinhen-

tos e setenta e seis mil cento e oitenta e nove euros e oitenta 

e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

duzentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e nove eu-

ros e dezanove cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 

até ao dia 20 novembro do corrente ano, foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e um milhão seiscentos e sessenta 

e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro euros e seis cên-

timos, tendo sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, 

no valor de vinte e um milhão duzentos e quarenta e seis mil 

novecentos e três euros e oitenta e três cêntimos.  

FEST - Festival Novos Realizadores l Novo Cinema

Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento do e-mail do FEST, a agradecer 

ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Dr. Pinto Moreira, todo o 

apoio prestado, ao FEST – Associação Cultural, durante os úl-

timos anos e em especial no decorrer da 14.ª edição do FEST 

– Festival Novos Realizadores l Novo Cinema como nossa coor-

ganizadora. 

Paróquia de Espinho Nossa Senhora da Ajuda

Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento da carta remetida pelo Pároco 

Artur Manuel Monteiro Pinto, a agradecer a doação e mobiliário 

escolar para a região de Buba. Agradece ainda o apoio do Mu-

nicípio de Espinho a esta missão de fazer do mundo uma casa 

para todos. 

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil

Aradecimento

A Câmara tomou conhecimento do e-mail remetido pela Téc-

nica Superior do CDOS de Aveiro, Margarida Guedes, a agrade-

cer a disponibilidade e acolhimento do Município na divulga-

ção e, em alguns casos, participação ativa, através dos SMPC 

e agentes de proteção civil, na iniciativa de âmbito nacional 

“A Terra Treme”, que decorreu no dia 5 de novembro, pelas 

11h05m. 

POOC - Caminha/Espinho

A Câmara tomou conhecimento do e-mail da ACIVE – Associa-

ção Cívica de Espinho, a demonstrar todo o apoio aos reforços 

dedicados à defesa dos interesses do nosso Município, no qual 

ao POOC – Caminha/Espinho, diz respeito.  

ViverEspinho – Associação Empresarial de Espinho

Agradecimento

A Câmara tomou conhecimento da carta remetida pela Direção 

de ViverEspinho – Associação Empresarial de Espinho, a con-

gratular e felicitar este Executivo na pessoa de Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, pela inauguração das iluminações de Na-

tal e música de rua.  

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. 
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E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente 

declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou 

a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 

da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 25/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL 
DE DEZ DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos dez dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, 

nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 

reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Pre-

sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 

Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vi-

cente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por motivo 

injustificado, a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e Sil-

va. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de 

Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 232/2018

Aprovação da ata n.º 24/2018 de 26 de novembro

Em virtude da ata n.º 24/2018 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 26 de novembro ter sido entregue em fotocópia 

a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 

tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo da 

sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua 

aprovação por unanimidade. Participaram na votação apenas 

os membros do órgão executivo que estiveram presentes na 

reunião a que se reporta a ata em apreciação. Os Vereadores 

do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os verea-

dores do Partido Socialista manifestaram a existência de decla-

rações de voto dos eleitos do PSD que não estavam previstas 

serem apresentadas e correspondem a expressões de resposta 

às declarações de voto apresentadas pelos vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista, configurando um claro incumprimento 

face às regras estipuladas bem como uma expressão desele-

gante de tendência pouco democrática e usando o poder para 

fins de defesa e ataque partidário e não como superior inte-

resse da defesa dos cidadãos de Espinho, que é o motivo pela 

qual se justifica a existência deste órgão executivo onde nos 

integramos. Uma vez que algumas das declarações de voto 

apresentadas pelos “eleitos do PSD” foram apresentadas fora 

de horas, mas vertidas em ata sem que a posição tenha a ver 

com os assuntos de gestão e de reunião debatidos, visando 

apenas o ataque partidário os vogais do Partido Socialista soli-

citam que os vereadores eleitos pelo PSD, digam de igual modo 

se apresentam ou não declaração de voto durante a reunião 

de modo a ser cumprido o princípio democrático, conferindo 

às duas forças políticas idêntico tratamento e não existirem 

“direitos de resposta” às nossa declarações de voto, como abu-

sivamente tem sido realizado. Esta chamada de atenção que 

se apresenta apenas procura defender um dos elementares 

princípios do exercício da democracia que esta Câmara deverá 

acarretar durante o seu exercício de forma a ser exemplo e re-

ferência de boas práticas para a sociedade que representa. Os 

eleitos do PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os eleitos do PSD na Câmara Municipal de Espinho, votaram 

favoravelmente o ponto n.º 1 da ordem de trabalhos da reunião 

de Câmara, “Aprovação da ata n.º 24/2018 de 26 de novembro”, 

reiterando que as declarações de voto dos eleitos do PSD se 

elaboram e apresentam no estrito cumprimento das disposi-

ções legais e regimentais em vigor.” 

Deliberação Nº 233/2018

Consulta Preliminar para Elaboração de Estudo económi-

co-financeiro, comparativo, das três hipóteses de execu-

ção contratual com manutenção/alteração/extinção da 

CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONCEP-

ÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES DE 

ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEOS PARA VIATURAS e 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONA-

MENTO À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE ESPINHO

Presente a informação n.º 2044/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como os documentos na mesma re-

feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de consulta 

preliminar ao mercado para Elaboração de Estudo económico-

-financeiro, comparativo, das três hipóteses de execução con-

tratual com manutenção/alteração/extinção da CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO 

E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES DE ESTACIONAMENTO SUB-

TERRÂNEOS PARA VIATURAS e CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO 

DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE NA CIDADE 

DE ESPINHO, ao abrigo do disposto no artigo 35º-A do Código 

dos Contratos Públicos, na sua versão atual. Os Vereadores do 

PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereado-

res do Partido Socialista manifestaram a sua concordância com 
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o cumprimento por parte da Câmara da deliberação tomada 

em reunião ordinária de 3 de Setembro de 2018 no sentido de 

solicitar ao executivo que ordene um estudo sobre o contrato 

de concessão de exploração do estacionamento de superfície 

em Espinho. Tendo em conta que a Assembleia Municipal é o 

órgão máximo do poder político do concelho, os vereadores do 

Partido Socialista congratulam-se com esta posição deliberati-

va, solicitando que a Câmara Municipal possa ser mais célere 

no cumprimento das deliberações e tomadas de posição que 

a Assembleia Municipal emana e assim dar cumprimento às 

mesmas em tempo útil. Neste sentido os vereadores do Par-

tido socialista apesar de votarem favoralmente este ponto, 

manifestam a incompreensão pela demora da abertura do con-

curso para realização deste estudo que se revela fundamental 

para apoio à decisão que se quer séria, isenta e competente 

por parte dos Vogais da Assembleia Municipal e sem quais-

quer pressões, processos de influência ou condicionamentos 

de qualquer espécie da decisão futura a tomar por este órgão 

deliberativo.”. Os eleitos do PSD apresentaram a seguinte de-

claração de voto: “Votamos a favor deste documento, respei-

tando a recomendação da Assembleia Municipal, que adiando 

a decisão relativa à deliberação da Câmara Municipal, propõe 

a elaboração de um estudo técnico. A minuta de consulta às 

entidades respeita os pressupostos da deliberação da Assem-

bleia Municipal, não excluindo, nem vedando, a liberdade de 

definição de metodologias para a elaboração do estudo por 

parte das entidades a consultar. Consideramos contudo, que 

à data, a proposta de acordo apresentada por esta Câmara à 

Assembleia Municipal é a que melhor defende os interesses do 

Município de Espinho e dos utentes. O risco de litígio latente 

decorrente do histórico processual, justifica a máxima cautela 

jurídica na defesa do erário público. A elaboração do estudo 

arrastará no tempo o processo, cuja conclusão não impedirá o 

concessionário de reclamar administrativa e judicialmente o 

que considera serem os seus direitos adquiridos.”.  

Foi decidido retirar o ponto 3 da Ordem de Trabalhos referente 

ao pedido de utilização dos terrenos para construção do novo 

quartel operacional da AHBVCE  

Deliberação Nº 234/2018

Protocolo de cooperação entre o Município de Espinho e 

a da Polícia de Segurança Pública para efeitos da disponi-

bilização de duas viaturas automóveis para apoio ao pro-

grama “Escola Segura” da Esquadra de Espinho da Divisão 

Policial de Espinho do Comando Distrital de Aveiro

Presente a informação n.º 2039/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em títu-

lo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 

(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-

rou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de cooperação entre 

o Município de Espinho e a da Polícia de Segurança Pública para 

efeitos da disponibilização de duas viaturas automóveis para 

apoio ao programa “escola segura” da Esquadra de Espinho da 

Divisão Policial de Espinho, do Comando Distrital de Aveiro, de 

acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 235/2018

Celebração de “Protocolo de colaboração entre o Mu-

nicípio de Espinho e o Aero Clube da Costa Verde para 

efeitos da realização de sessões de hipoterapia no âm-

bito do projeto «Na escola eu tenho tudo» no ano letivo 

2018/2019”

Presente a informação n.º 2031/2018 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 “Protocolo de colaboração entre o Município de 

Espinho e o Aero Clube da Costa Verde para efeitos da realiza-

ção de sessões de hipoterapia no âmbito do projeto «Na escola 

eu tenho tudo» no ano letivo 2018/2019”, pelo valor máximo 

de €3.900,00 (três mil e novecentos euros), isento de IVA, de 

acordo com os considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 236/2018: Agregado familiar de José Gon-

çalves Mourito; Incumprimento do pagamento da renda 

mensal por sete meses consecutivos; Proposta para a 

CME determinar a resolução do arrendamento apoiado e a 

cessação do respetivo direito de ocupação do fogo

Presente a informação n.º 1918/2018 da Divisão de Acção So-

cial, Intergeracional e Saúde, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-

quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento, e concordan-

do com a informação dos serviços, deliberou, por unanimidade, 

manifestar a José Gonçalves Mourito e respetivo agregado fa-

miliar 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 Esquerdo, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos 

termos das disposições 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 artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 

de dezembro, na sua redação em vigor), em virtude da situação 

de incumprimento do dever de pagamento da renda por um pe-

ríodo de sete meses consecutivos. Tendo para tal, deliberado 
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fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência pré-

via dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 121.º 

do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do artigo 

65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de Es-

pinho”. 

Deliberação Nº 237/2018

Agregado familiar de Alexandra Cristina Rocha Moreira; 

Incumprimento do pagamento da renda mensal por sete 

meses; Proposta para a CME determinar a resolução do 

arrendamento apoiado e a cessação do respetivo direito 

de ocupação do fogo

Presente a informação n.º 1981/2018 da Divisão de Acção So-

cial, 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 tomou conhecimento, e concor-

dando com a informação dos serviços, deliberou, por unanimi-

dade, manifestar a Alexandra Cristina Rocha Moreira e respe-

tivo 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 Rua 

Manuel d’Areia, n.º 263, 2.º Esquerdo, em Silvalde, Espinho), ao 

abrigo e nos termos das disposições 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 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 

remissão legal operada pelos artigos 17.º/1 e 25.º/1 da Lei n.º 

81/2014, de 19 de dezembro, na sua redação em vigor), em 

virtude da situação de incumprimento do dever de pagamento 

da renda por um período de sete meses. Tendo para tal, delibe-

rado fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiência 

prévia dos interessados, nos termos do previsto nos artigos 

121.º do Código do Procedimento Administrativo e no n.º 5 do 

artigo 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município 

de Espinho”. 

Deliberação Nº 238/2018

INDEMNIZAÇÃO ACIDENTE PROVOCADO PELA NOSSA VIA-

TURA 16-QF-90

Presente a informação n.º 1976/2018 da Divisão de Serviços 

Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-

nimidade, aprovar o pagamento do valor de 142,36€ (cento e 

quarenta e dois euros e trinta e seis cêntimos), Paula Cristina 

da Veiga Ferreira, com o NIF 165758724, referentes aos pre-

juízos decorrentes do acidente ocorrido com a viatura 16-QF-

90. 

Deliberação Nº 239/2018

Cedência da Nave Desportiva nos dias 30 e 31 de Março 

de 2019

Presente a informação n.º 2001/2018 da Divisão de Desporto, 

sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara, tendo pre-

sente o considerado na informação dos serviços acima referi-

da, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, ceder as 

instalações da Nave Polivalente para realização do EUROPEAN 

CUP of VIET VO DAO 2019, nos dias 30 e 31 de março de 2019, 

isentando a Federação Portuguesa de Artes Marciais Vietna-

mitas do pagamento do montante de 2.166€ (dois mil cento e 

sessenta e seis euros) por dia constante da alínea F, ponto 1.4 

da tabela de preços do Município de Espinho, totalizando assim 

um apoio do Município de 4.332€ (quatro mil trezentos e trinta 

e dois euros).  

Deliberação Nº 240/2018

Apoio à Federação de Andebol de Portugal

Presente a informação n.º 1991/2018 da Divisão de Desporto, 

sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que 

fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento 

na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou co-

nhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição 

do valor de 1.500,00€ à Federação de Andebol de Portugal 

como apoio aos estágios de andebol de praia 2018. 

Deliberação Nº 241/2018

Pedido de ocupação da via pública para realização de Pro-

cissão – ratificação de despacho

Presente a informação n.º 2012/2018 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-

tulo, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte 

integrante desta ata, bem como o documento na mesma re-

ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara que autorizou o pedido do Pároco João 

de Deus Costa Jorge, da Paróquia de S. Estevão de Guetim, para 

ocupação da via pública, no dia 8 de dezembro (sábado), en-

tre as 17.00 horas e as 18h30m, para realização da Procissão 

em honra da Imaculada Conceição, com o seguinte percurso: 

Igreja Paroquial – Largo S. Estêvão, Rua Luís de Camões, Rua 

das Manas, Rua dos Combatentes, Rua da Igreja e Igreja Paro-

quial. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 3 de dezembro 

de 2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um 
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milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta 

e oito euros e quarenta e sete cêntimos): dois milhões setecen-

tos e sessenta e cinco mil seiscentos e um euros e sessenta e 

um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO  ORÇAMENTAIS: um milhão qua-

trocentos e quarenta e três mil duzentos e vinte e seis euros e 

oitenta e quatro cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, 

até ao dia 03 de dezembro do corrente ano, foram cabimen-

tadas despesas no valor de trinta e um milhões oitocentos e 

vinte e sete mil oitocentos e noventa e seis euros e nove cên-

timos, tendo sido efetuados pagamentos, até ao mesmo dia, no 

valor de vinte e três milhões e cinquenta e sete mil quatrocen-

tos e vinte e três euros e cinquenta e um cêntimos. 

Reuniões de Câmara

Foi deliberado, por unanimidade, que a reunião ordinária públi-

ca da Câmara Municipal do dia 24 de dezembro de 2018 seja 

antecipada para o dia 21 de dezembro de 2018, com início às 

17.00 horas 

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, bem como do ofício da ESSE recebido na se-

quência da notificação da deliberação da Assembleia Municipal 

relativamente ao contrato de constituição de “Direito de Su-

perfície e Concepção, Construção e Exploração de dois parques 

de estacionamento subterrâneos para viaturas e da Concessão 

de Exploração de lugares de estacionamento à superfície na 

cidade de Espinho”. 

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

O Presidente da Câmara Municipal 

A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 26/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VINTE E UM DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO.  

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano dois mil e de-

zoito, 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 An-

tónio Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos 

Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacer-

da Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado por 

motivo justificado a Vereadora Ana Paula Africano de Sousa e 

Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta 

a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão 

de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Voto de Pesar

A Câmara Municipal, sob proposta do seu Presidente, deli-

berou, por unanimidade, exarar em ata um voto de profundo 

pesar pelo falecimento do Sr. Rolando Nunes de Sousa, que a 

seguir se transcreve: “Foi com grande consternação que esta 

Câmara recebeu a notícia do falecimento do Sr. Rolando Nunes 

de Sousa. Autarca neste município por mais de duas décadas, 

desempenhou funções executivas como Vereador e como Vice-

-presidente da Câmara Municipal. Homem de um empenho de-

sinteressado a favor da sua terra, foi tendo ao longo do seu 

percurso autárquico o reconhecimento de vários Presidentes 

de Câmara. Mas foi no desporto e principalmente no voleibol 

que granjeou o reconhecimento Nacional. Atleta, técnico e diri-

gente do Sporting Clube de Espinho, clube onde chegou a ser 

Presidente da Direção, desempenhou igualmente as funções 

de selecionador nacional e Presidente da Federação Portugue-

sa de Voleibol. Esteve mais tarde na génese da criação do Clube 

de Vólei de Espinho. Pelo seu extraordinário percurso despor-

tivo viu-lhe ser atribuída em 1994, pelo Município de Espinho, 

a Medalha de Valor Desportivo, em ouro. Recebeu também em 

1996, a Medalha de Mérito Desportivo pelo Secretário de Es-

tado do Desporto. Assim a Câmara Municipal delibera aprovar o 

voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Rolando Nunes 

de Sousa, personalidade que durante o seu percurso de vida 

contribuiu para a projeção do nome de Espinho, endereçando à 

família e em especial ao seu filho as mais sentidas condolên-

cias.” 

Deliberação Nº 242/2018

Aprovação da ata n.º 25/2018 de 10 de dezembro

Em virtude da ata n.º 25/2018 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 10 de dezembro ter sido entregue em fotocópia 

a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
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tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 

57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo das 

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 243/2018

Proposta da Estratégia Municipal de Adaptação às Altera-

ções Climáticas (EMAAC) do Município de Espinho

Presente a informação n.º 2131/2018 da Divisão de Serviços 

Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Vo-

tação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-

midade, aprovar a Estratégia Municipal de Adaptação às Alte-

rações Climáticas (EMAAC) do Município de Espinho, conforme 

documento anexo à informação dos serviços. 

Deliberação Nº 244/2018

Piscina Municipal

Presente a informação n.º 2125/2018 da Divisão de Desporto, 

sobre o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e 

que fica a fazer parte integrante desta ata. Votação: A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, a redução 

de 50% do valor da mensalidade do mês de Janeiro de 2019 

aos alunos do Regime Livre e Aulas de natação. 

Deliberação Nº 245/2018

Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Es-

pinho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Volun-

tários do Concelho de Espinho para efeitos da atribuição 

de subsídio para ano civil de 2018

Presente a informação n.º 2136/2018 da Divisão de Serviços 

Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 

bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 

Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-

ção acima e a proposta de minuta de protocolo em causa ane-

xa, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, aprovar 

a presente minuta e celebrar com a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho o “Protoco-

lo de colaboração entre a Câmara Municipal de Espinho e a As-

sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho 

de Espinho para efeitos de atribuição de subsídio para o ano ci-

vil de 2018” no valor 45.000,00€ (quarenta e cinco mil euros), 

de acordo com os considerados e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 246/2018

Doações ao Museu Municipal de Espinho

Presente a informação n.º 2137/2018 da Divisão de Cultura 

e Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 

como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Vota-

ção: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimi-

dade, aceitar a coletânea de jornais e as pinturas doadas ao 

Museu Municipal de Espinho por Beatriz Guedes de Almeida, 

Américo da Costa Dias Pinto e Anttónia Portto, reconhecendo 

o valor das ofertas para o enriquecimento do centro de docu-

mentação e da coleção de arte do Museu Municipal de Espinho.

Deliberação Nº 247/2018

Alteração do prazo de candidatura - Programa de Oferta 

do Cheque-Educação para o ano letivo 2018/2019

Presente a informação n.º 2092/2018 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. Vota-

ção: A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar as candida-

turas submetidas ao Programa de Oferta do Cheque-Educação 

para o ano letivo 2018/2019, até 17 de dezembro de 2018 

que, inicialmente estavam previstas terminar a 12 de dezem-

bro de 2018. 

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 17 dezembro de 

2018 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇA-

MENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2017 no valor de um 

milhão trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e 

oito euros e quarenta e sete cêntimos) dois milhões oitocentos 

e vinte e dois mil seiscentos e quarenta e seis euros e oitenta 

e quatro cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

duzentos e cinquenta e sete mil cinquenta e cinco euros e 

vinte e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 

ao dia 17 de dezembro do corrente ano, foram cabimentadas 

despesas no valor de trinta e um milhões quinhentos e trinta 

e oito mil duzentos e oitenta e sete euros e trinta e oito cênti-

mos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 

valor de vinte e quatro milhões e sessenta e sete mil cento e 

trinta e um euros e dezanove cêntimos. 

ACCV Premiado no concurso BPI Capacitar 

Projeto Hipoterapia

A Câmara tomou conhecimento do e-mail remetido pela Direção 

do Aero Clube da Costa Verde, a informar que foram contempla-

dos com o Prémio BPI Capacitar, com o seu projeto de Hipotera-

pia em parceria com a Câmara Municipal de Espinho. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
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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  

Coordenadora Técnica, 

ATA N. 01/2019
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CATORZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.  

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezanove, 

nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal 

reuniu-se, em reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Pre-

sidência do Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto 

Moreira, com a presença dos Senhores Vereadores António Vi-

cente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Carlos Nuno Lacerda Lopes, 

Adelino Miguel Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa 

e Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aber-

ta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da Divi-

são de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 1/2019

Aprovação da ata n.º 26/2018 de 21 de dezembro

Em virtude da ata n.º 26/2018 da reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 21 de dezembro 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 das 

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 2/2019

Aumento temporário dos Fundos Disponíveis

Presente a informação n.º 11/2019 da Divisão de Gestão Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-

ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por maioria com 3 votos contra dos vereadores do 

PS, autorizar, a título excecional, o aumento temporário dos 

Fundos Disponíveis para o mês de janeiro de 2019, nos termos 

da alínea c) do nº 1 do artigo 4º da Lei nº 8/2012 de 21 de fe-

vereiro (LCPA- Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso) 

e no estrito cumprimento do nº 2 do referido artigo, conjugado 

com a alínea g) do nº1 do artigo 5º do DL nº 127/2012, de 21 

de junho. Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte decla-

ração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara 

Municipal de Espinho, votaram contra o Aumento Temporário 

de Fundos Disponíveis, por considerarem que este documento 

revela omissões, pouca consistência e falta de transparência 

no seu conteúdo, assim como, muitas duvidas quanto à sua 

legalidade. Assim, entende-se por «Fundos disponíveis» as 

verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando 

aplicável, e desde que não tenham sido comprometidos ou gas-

tos: i) A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três 

meses seguintes; ii) As transferências ou subsídios com origem 

no Orçamento do Estado, relativos aos três meses seguintes; 

iii) A receita efetiva própria que tenha sido cobrada, incluindo 

a receita de ativos e passivos financeiros, ou recebida como 

adiantamento; iv) A previsão da receita efetiva própria cobrada 

nos três meses seguintes, incluindo a previsão de receita de 

ativos e passivos; v) O produto de empréstimos contraídos nos 

termos da lei; vi) As transferências ainda não efetuadas decor-

rentes de programas e projetos do Quadro de Referência Estra-

tégico Nacional (QREN) cujas faturas se encontrem liquidadas, 

e devidamente certificadas ou validadas; vii) Outros montantes 

autorizados nos termos do artigo 4.º. Na deliberação, apenas é 

evocado que o aumento temporário dos fundos disponíveis é 

efetuado a título excecional para o mês de janeiro, omitindo 

quais os compromissos efetuados e que a Câmara Municipal 

de Espinho necessita de utilizar no atual mês. Este aumento 

de fundos temporários indicia que há compromissos para os 

quais não existem fundos disponíveis, não existe a indicação 

que compromissos estão comprometidos e não têm fundos 

disponíveis. O aumento temporário dos fundos disponíveis só 

pode ser efetuado mediante recurso a montantes a cobrar ou a 

receber dentro do período compreendido entre a data do com-

promisso e a data em que se verifique a obrigação de efetuar 

o último pagamento relativo a esse compromisso. Os eleitos do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “O Aumento 

Temporário de Fundos Disponíveis aprovado garante uma ges-

tão equilibrada do Município através do planeamento correto e 

atempado da tesouraria para o ano 2019 das receitas e com-

promissos assumidos e a assumir, estando prevista legislação 

vigente, devidamente fundamentada na informação técnica e 

quadros apresentados para a deliberação de Câmara.” 
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Deliberação Nº 3/2019

Atribuição de Fundos de Maneio para o Ano 2019

Presente a informação n.º 31/2019 da Divisão de Gestão Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, 

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-

grante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-

ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por maioria com 3 votos contra dos Vereadores do 

PS, aprovar os Fundos de Maneio para o período compreen-

dido entre 01/01/2019 a 31/12/2019. Os Vereadores do PS 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

do Partido Socialista na Câmara Municipal de Espinho votaram 

CONTRA o ponto no 3 da ordem de trabalhos da reunião de 

Câmara de 14|1|2019, relativo à “atribuição de Fundos de Ma-

neio” por considerarem que: 1- Não se encontram devidamen-

te esclarecidas e fundamentadas as respetivas atribuições; 

2- Existir uma grande discrepância relativamente aos valores 

apresentados e o âmbito a que se destina o fundo e por fim; 

3- Por não terem sido esclarecidas as funções a desempenhar 

por certos elementos designados na listagem para atribuição 

de fundos de maneio e que poderá levantar a dúvida se não se 

estará mais próximo de acertos de vencimento do que de uma 

verdadeira e justificada necessidade de utilização de fundos 

públicos para os fins legitimamente definidos, e que a nosso 

ver carecem de transparência, avaliação e supervisão. Deste 

modo os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista votam CON-

TRA o ponto 3 da Ordem de trabalhos desta reunião realizada 

no Salão Nobre da Câmara Municipal de Espinho. Os eleitos do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os eleitos 

do PSD votam a favor da deliberação que aprova os fundos de 

maneio, por considerarem que estes fundos de baixa relevân-

cia permitem responder de forma célere às necessidades de 

despesa para intervenções diárias das Divisões Municipais, no 

respeito pela legislação vigente.” 

Deliberação Nº 4/2019

Proposta de parecer favorável IP-OPU 7/15

Presente a informação n.º 10/2019 da Divisão de Obras Parti-

culares e Licenciamentos, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-

vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

maioria com 3 votos contra dos Vereadores do PS, emitir pare-

cer favorável sobre o pedido de informação prévia para cons-

trução de um edifício de comércio e serviços e duas habitações 

unifamiliares, em propriedade confinante com a Ligação rodo-

viária entre Rua 19 e a E.N. 109, ficando a futura construção 

condicionada à execução da rotunda e da ligação viária à Rua 

das Escolas, bem como ao pagamento das compensações devi-

das, nos termos do n.º 2 do art.º 96.º da RPDME. Os Vereadores 

do PS apresentaram a declaração de voto que se anexa à pre-

sente ata e que dela fica a fazer parte integrante. Os eleitos do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: ”Os eleitos 

do PSD votam favoravelmente este ponto por considerar que: 

a. A proposta de emissão de parecer favorável recomendada 

pelas Divisões de Obras Particulares e Licenciamento e Obras 

Municipais respeita o PDME e constitui um fator de expansão 

da cidade, bem como permite a criação de uma nova centralida-

de; b. Está salvaguardada a obrigatoriedade de compensação 

do Município quanto à área de cedência para espaços verdes e 

equipamentos; c. O pedido apresentado consubstancia a obri-

gatoriedade de apresentação de um projeto de licenciamento, 

que terá de cumprir todos os regulamentos em vigor, nomea-

damente os pareceres que vierem a ser emitidos por entidades 

externas ao Município; d. O pedido está obrigado a dar resposta 

às condicionantes impostas pela Divisão de obras municipais, 

no que se refere à rede viária; e. A inserção de uma rotunda 

e a ligação à rua das escolas constitui uma maior valia para 

escoamento do tráfego proveniente do Liceu Manuel Laranjei-

ra e garante a redução de velocidade de circulação automóvel, 

constituindo um elemento promotor da segurança.”.

Deliberação Nº 5/2019

Conversão em definitivo da resolução do arrendamento 

e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo de 

habitação social a Alexandra Cristina Rocha Moreira (e 

agregado familiar) por incumprimento no pagamento da 

renda mensal por oito meses

Presente a informação n.º 27/2019 da Divisão de Acção So-

cial, 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 tomou conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, converter em definitivo e determinar a re-

solução do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo 

direito de ocupação do fogo de habitação social que se en-

contra atribuído a Alexandra Cristina Rocha Moreira e respeti-

vo agregado familiar (sito na Rua Manuel d’Areia (Bloco A), nº 

263, 1º Esquerdo, em Silvalde, Espinho) ao abrigo e nos termos 

das disposições 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 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 pa-

gamento da renda por um período de oito meses, situação que 

torna inexigível ao Município a manutenção da atribuição do 



23

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2019

fogo ao agregado familiar de Alexandra Cristina Rocha Moreira. 

Mais deliberou a Câmara que, nos termos do nºs 5 e 6 do arti-

go 65.º do “Regulamento de Habitação Social do Município de 

Espinho”, devidamente conjugados com o previsto no n.º 6 do 

artigo 34.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro (na redação 

em vigor), seja fixado um prazo de noventa (90) dias para de-

socupação e entrega da habitação, com a cominação de que em 

caso de não cumprimento da obrigação de desocupação e en-

trega voluntária do fogo no prazo fixado para o efeito o Municí-

pio ordenará e mandará executar o despejo administrativo (nos 

termos dos artigos 66.º e 67.º do “Regulamento de Habitação 

Social do Município de Espinho”, devidamente conjugados com 

o previsto no artigo 28.º/1 da Lei n.º 81/2014, de 19 de de-

zembro, e no artigo 76.º/1 do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 

de agosto, ambos na redação em vigor, bem como os demais 

termos legalmente aplicáveis), requisitando, para o efeito, as 

autoridades policiais competentes. Para tal, foi ainda delibera-

do que em caso não seja cumprida voluntariamente a obriga-

ção de desocupação e entrega da habitação, os ocupantes do 

fogo ficam sujeitos a despejo imediato e sem dependência de 

ação judicial (ao abrigo do previsto no n.º 1 do artigo 76.º do 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto). 

Deliberação Nº 6/2019

Quartel Operacional da Associação Humanitária de Bom-

beiros Voluntários do Concelho de Espinho - Igualação da 

Permuta

 Presente a informação n.º 28/2019 da Divisão de Gestão Admi-

nistrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que 

se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante 

desta ata, bem como os documentos na mesma referidos (em 

arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regi-

me jurídico das autarquias locais – RJAL), na sua redação em 

vigor, que o valor de € 41.000,00 (quarenta e um mil euros), 

necessário à igualação dos bens permutados, seja havido como 

doação complementar do Município de Espinho à A.H.B.V.C.E. 

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Conce-

lho de Espinho, de acordo com os considerandos descritos. Os 

Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“O Partido Socialista votou favoravelmente o ponto 6, embora 

entenda ser lamentável a postura deste executivo perante a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Conce-

lho de Espinho, que deve merecer o nosso maior respeito e 

gratidão pelo valioso serviço prestado à população. Conforme 

defendemos publicamente, entendemos que os terrenos nos 

quais se encontra a ser construído o novo Quartel dos Bom-

beiros deveriam ter sido cedidos sem qualquer contrapartida. 

Como é do conhecimento publico, dois quarteis no centro da 

cidade de Espinho, com a viabilidade construtiva que possuem 

são imensamente mais valiosos que o terreno cedido. É lamen-

tável que este executivo PSD se tenha aproveitado da neces-

sidade dos Bombeiros de construir um novo quartel e tinha 

exigido em troca todo o seu património. O que parece ser uma 

doação complementar e uma ajuda à Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho, na passa 

de mais um triste episodio na desastrosa condução deste pro-

cesso por parte deste executivo. Naturalmente que este docu-

mento não passa de uma mera formalidade, no mínimo seria 

imoral receber qualquer dinheiro dos Bombeiros, num proces-

so no qual foram amplamente prejudicados. Registamos com 

agrado a postura da administração central que apesar da con-

dução desastrosa por parte do município deste processo ain-

da conseguiu em tempo útil aproveitar os fundos destinados 

à construção desta importante infraestrutura.”. Os eleitos do 

PSD apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os eleitos 

do PSD votam favoravelmente este ponto por considerar que 

a presente deliberação constitui a prossecução da deliberação 

da Assembleia Municipal de 5/12/2017, correspondente à per-

muta dos Quartéis de Bombeiros e o terreno para a construção 

do novo quartel. Mais consideram que a presente deliberação, 

associada à escritura de permuta, constituem os documentos 

bastantes e necessários ao registo do terreno a favor da As-

sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho 

de Espinho, que permitirá à Divisão de Obras Particulares e 

Licenciamento emitir a licença de obra necessária à constru-

ção do novo quartel. Os eleitos do PSD consideram ainda que 

esta deliberação é de extrema urgência para a necessidade de 

estarem reunidas as condições para a emissão da Licença de 

construção do novo quartel, por forma a garantir que não sejam 

perdidos os fundos comunitários atribuídos pelo POSEUR para 

a construção do novo quartel.” 

Deliberação Nº 7/2019

Isenção da taxa de ramais

Presente a informação n.º 33/2019 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, 

autorizar que os pedidos de ramais a realizar em 2019 ou já 

existentes, passem a estar isentos do seu custo de ligação à 

rede pública, promovendo-se a alteração à tabela de preços de 

serviços auxiliares para 2019. 

Deliberação Nº 8/2019

Doação de livros à Biblioteca Municipal José Marmelo e 

Silva

Presente a informação n.º 16/2019 da Divisão de Cultura e 

Museologia, sobre o assunto em título, que se dá aqui por re-

produzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
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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 outubro, novem-

bro e dezembro de 2018, e deliberou, por unanimidade, aceitar 

as respetivas liberalidades.  

Resumo diário da tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 07 de janeiro 

de 2019 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES OR-

ÇAMENTAIS (inclui o saldo da gerência de 2018 no valor de 

um milhão quatrocentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e 

sete euros e cinquenta cêntimos) um milhão quatrocentos e 

sessenta e cinco mil novecentos e trinta e um euros e cinquen-

ta e três cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 

quatrocentos e trinta e três mil oitocentos e cinquenta e nove 

euros e noventa e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada 

que, até ao dia 07 de janeiro do corrente ano foram cabimen-

tadas despesas no valor de treze milhões duzentos e sessenta 

e sete mil setecentos e quarenta e dois euros e sessenta cên-

timos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 

valor de dois mil quatrocentos e sessenta euros. 

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, na redação em vigor. 

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  

Coordenadora Técnica, 
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
31 DE jANEIRO DE 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de janeiro de 2019 é apresentada no quadro seguinte, o qual 
resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da classifi-
cação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

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

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.450.360 1.523.917 6,23%
Receitas de Capital 18.151.824 656.674 3,62%
Outras Receitas 1.363.578 0 0,00%

Total da Receita 43.965.762 2.180.592 4,96%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23.064.840 891.169 3,86%
Despesas de Capital 20.900.922 58.576 0,28%

Total da Despesa 43.965.762 949.745 2,16%
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Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 1.477.141 1.148.915 1.617.020 873.428

Pessoal 677.435 677.435 680.581 680.581
Aquisição de Bens e Serviços 525.860 437.329 678.021 180.302
Outras Despesas Correntes 273.846 34.151 258.417 12.545

Serviço da Dívida 9.522 9.522 9.470 9.468
Juros e Outros Encargos 55 55 3 1
Passivos Financeiros 9.467 9.467 9.467 9.467

Investimento Global 286.450 118.571 427.646 49.109
Aquisição de Bens de Capital 265.087 97.207 326.555 49.109
Transferências de Capital 21.364 21.364 20.609 0
Ativos Financeiros 0 0 80.482 0

Restantes Despesas 5.875 5.875 54.938 17.740
Transferências Correntes 5.875 5.875 54.938 17.740
Outras Despesas de Capital 0 0 0 0

Total da Despesa 1.778.989 1.282.883 2.109.074 949.745

DESPESA Janeiro-2018 Janeiro-2019

Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 748.443 742.378 794.285 845.547

Impostos Directos 189.395 189.395 196.157 196.157
Impostos Indirectos 120.448 120.448 119.420 119.472
Taxas, Multas e Outras Penalidades 123.833 123.833 130.964 130.962
Rendimentos de Propriedade 12 12 44 13
Venda de Bens e Serviços Correntes 310.395 304.330 340.050 338.402
Venda de Bens de Investimento 0 0 0 0
Outras Receitas Correntes 4.070 4.070 7.651 60.541
Reposições não abatidas no Pagamento 290 290 0 0
Saldo da Gerência Anterior

Alheia 1.406.629 1.406.629 1.335.045 1.335.045
Passivos Financeiros 0 0 0 0
Outras Transferências 912.078 912.078 1.335.045 1.335.045

Total da Receita 2.155.072 2.149.007 2.129.330 2.180.592

RECEITA Janeiro-2018 Janeiro-2019

Própria
39%

Alheia
61%

Receita Cobrada 2019

92%

1% 5% 2%

Despesa Paga 2019 
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DÍVIDA Janeiro 2018
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 23.136.697,60 21.935.924,61

1. Empréstimos 10.245.724,25 9.044.951,26
2. Outros Credores 12.890.973,35 12.890.973,35

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 2.695.821,36 1.496.332,31

1. Empréstimos 0,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 1.213.742,63 167.999,39

2.1. Fornecedores c/c 11.007,21 17.232,26
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 100.279,47 60.220,30
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 162.654,03 79.223,13
2.4. Estado e outros entes públicos 0,00 11.323,70
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 939.801,92 0,00

3. Operações de tesouraria 1.482.078,73 1.328.332,92
3.1. Estado e outros entes públicos 98.333,69 100.158,15
3.2. Clientes e utentes com caução 67.211,95 74.641,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1.253.969,33 1.115.806,65
3.4. Outros Credores 62.563,76 37.726,17

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

TOTAL 25.832.518,96 23.432.256,92
Os dados de janeiro de 2019 são provisórios

Janeiro 2019

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Janeiro 2018 Janeiro 2019

Dívida

DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

DENOMINAÇÃO SOCIAL NIF/NIPC PARTICIPAÇÃO %

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

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

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

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

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

QUOTIZAÇÕES 72.644,92 €            
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 2.604,49 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7.500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4.870,68 €              
ADSE 600000303 863,75 €                 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 513864202 1.250,00 €              
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1.500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28.704,00 €            
FUNDAÇÃO SERRALVES 502266643 25.000,00 €            

TOTAL 2.849.168,93 €       0,82%
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Pagamentos em Atraso Janeiro - 2018 Janeiro - 2019 ∆
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
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193

59
41 34 37

12
6 8 8 11 9 11

Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17 Dez-17 Mar-18 Jun-18 Ago-18 Set-18 dez/18 (*)

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 5.474.621 103.366 1,89%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 5.273.565 100.828 1,91%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.273.565 100.828 1,91%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 201.056 2.538 1,26%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 201.056 2.538 1,26%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 15.583.475 85.987 0,55%
EDUCAÇÃO 1.724.290 18.337 1,06%

ENSINO NÃO SUPERIOR 814.373 0 0,00%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 909.918 18.337 2,02%

SAÚDE 18.450 18.450 100,00%
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 215.372 23 0,01%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 215.372 23 0,01%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 12.761.382 37.741 0,30%
HABITAÇÃO 147.082 0 0,00%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 6.050.333 0 0,00%
SANEAMENTO 2.833.271 0 0,00%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.951.648 4.396 0,23%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.103.360 0 0,00%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 675.688 33.346 4,94%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 863.981 11.436 1,32%
CULTURA 318.416 0 0,00%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 545.565 11.436 2,10%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 9.935.223 81.647 0,82%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 8.689.943 46.107 0,53%
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 0 0 n.a.

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

COMÉRCIO E TURISMO 1.046.731 30.747 2,94%
MERCADOS E FEIRAS 35.704 0 0,00%
TURISMO 1.011.027 30.747 3,04%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 198.549 4.793 2,41%
4 OUTRAS FUNÇÕES 254.939 6.472 2,54%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 180.700 3.621 2,00%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 74.239 2.851 3,84%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2019 - Janeiro

Total Geral 31.248.258 277.472 0,89%
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SERVIÇOS E
EQUIPAMENTOS 
MUNICIPAIS
ATIVIDADES REALIZADAS DE 
   01 DEZ. ‘18 a 31 JAN.’19
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Loja Interativa Turismo Espinho - LITE
DEZEMBRO 2018 | JANEIRO 2019
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Protocolos com as Escolas:

- Manuel Laranjeira;
- Manuel Gomes de Almeida.

Estes Protocolos implicam uma utilização média de cerca de 500 alunos por semana, com exceção do período de férias natalícias e 
tivemos também a utilização da Piscina por parte da CERCI e Ensino Especial da Escola Sá Couto.

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
- Colaboração nos eventos da divisão de desporto;
- Apoio ao evento Baile idosos DASIS;
- Apoio à realização da corrida São Silvestre de Espinho 2019;
- Apoio ao funcionamento do complexo de ténis de Espinho, com 
funcionamento de duas valências, aluguer de courts de ténis e 
squash; 

76%

24%

Piscina Municipal de Espinho
DEZEMBRO 2018 | JANEIRO 2019

Alunos Inscritos Regime Livre
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59%

41%
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

SERVIÇO DE BIBLIOTECAS
No âmbito da Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Na-
cional da UNESCO, da qual a Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva está integrada, foram dinamizadas atividades que pre-
tendem ir ao encontro dos seus princípios.
A destacar, a “Comemoração dos 70 anos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e os 40 anos da adesão de Por-
tugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos” com um 
encontro intergeracional.
Neste dia, contamos com a presença dos alunos do 6.º 3 da Esc. 
Sec. Dr. Manuel Gomes de Almeida, no âmbito da disciplina de 
educação para a cidadania “Direitos das mulheres” e idosos dos 
vários lares do concelho, que, através de uma representação 
teatral, serviu de mote a um debate sobre os diretos das mu-
lheres e das crianças ao longo das várias gerações.
A Biblioteca Municipal aderiu igualmente ao desafio lançado 
pela Comissão Nacional da UNESCO na comemoração do “Dia 
Internacional da Felicidade”, que se comemora a 20 de março. 
Nesse sentido, foi divulgado o concurso de ilustração “O que 
é a Felicidade?”, pelas escolas, lares e comunidade em geral, 
tendo tido uma boa adesão.
Descrevemos abaixo um resumo de todas as iniciativas promo-
vidas na Biblioteca Municipal, durante os meses de dezembro 
de 2018 e janeiro de 2019. 

“Tricotar Histórias”
11 de dezembro, 8 e 22 de janeiro
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
29 participantes

Onda Poética
Dia 20 de dezembro
Dia 24 de janeiro às 21h30
Coordenação: Anthero Monteiro
Leituras: Coletivo da Onda Poética
Música
70 participantes

Espinho cidade Encantada
10ª edição “Adormecer com as Letras”
De 1 para 2 de dezembro
Integrado no projeto “Espinho cidade encantada”, realizou-se, 
no dia 1 de dezembro, na Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva, a 10ª edição da atividade “Adormecer com as Letras”. 
Esta iniciativa, que decorre anualmente, pretende aproximar as 
crianças do mundo dos livros e da leitura e tem como pretexto 
a comemoração da época natalícia.

A atividade decorreu num ambiente completamente diferente 
daquele a que todos estão habituados, com o intuito de, essen-
cialmente, desconstruir a perceção que a maioria das crianças, 
e até mesmo os adultos, têm em relação a este tipo de espaços 
públicos de leitura, despertando-os para o gosto pelo livro e 
pela leitura.
Entre livros, histórias e ateliers, pretendeu-se proporcionar às 
crianças divertidos momentos de animação e convívio, com di-
reito a um espetáculo de teatro “O frio do Natal” por “Catrapum! 
Catrapeia”, numa noite que foi, certamente, muito especial.
20 participantes

Espinho cidade Encantada
Espetáculo de teatro “O Frio do Natal” por Ca-
trapum! Catrapeia
Dia 1 de dezembro
Entrada livre, até lotação da sala.
45 min | maiores de 3 anos 
“Quanto tempo o tempo tem? Para os mais novos o tempo é 
longo, as férias de verão são enormes e o Natal demora tanto a 
chegar. Ajudamos o tempo a passar quando descobrirmos como 
é bom brincarmos sozinhos, ao nosso ritmo. Já o outro tempo 
junta as pessoas - seja porque está calor ou frio - e quando 
somos muitos, os jogos são outros. É que não é nada fácil que 
o tempo passe quando se está 364 dias por ano à espera de 
uma noite mágica... “
FICHA ARTÍSTICA 
Filipe Eusébio | Ator e Criador 
Nilce Vicente Carvalho | Produtora e técnica
50 participantes

Comemoração dos 70 anos da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e os 40 anos da 
adesão de Portugal à Convenção Europeia dos 
Direitos Humanos
Dia 10 de dezembro
A convite da Comissão Nacional da Rede de Bibliotecas Asso-
ciadas da UNESCO, da qual a Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva faz parte, comemoramos esta efeméride com um encon-
tro intergeracional.
Contamos com uma representação teatral dos alunos do 6.º 3 
da Esc. Sec. Dr. Manuel Gomes de Almeida, no âmbito da dis-
ciplina de educação para a cidadania “Direitos das mulheres”.
75 participantes

Cedência da sala polivalente para a 
cerciEspinho
Dia 13 de dezembro
40 participantes

Cedência da sala polivalente para a conferência 
“Saúde Oral”
Dia 15 de dezembro
35 participantes

Lançamento do 2.º livro da trilogia “O aventu-
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reiro Ganso-Patola” de Ester de Sousa e Sá
Dia 15 de dezembro
Livro infanto-juvenil
25 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Dia 5 de janeiro
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.
Licenciado, Mestre e Doutor em Geologia na Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto (FCUP), estudou os misté-
rios da Terra e do Universo para melhor poder contar as suas 
histórias. Foi investigador científico durante 12 anos na FCUP
Criativo por natureza, improvisador por vocação, contador por 
paixão e formador por sentido de dever e prazer pela partilha 
de conhecimento.
Contar histórias é a melhor forma de transmitir ideias, concei-
tos e informação de forma lúdica e cativante, quer para miúdos 
quer para graúdos.”
Inscrições prévias destinadas a crianças com idades compreen-
didas entre os 2 aos 5 anos.
15 crianças + 17 adultos

1, 2, 3… Read & Play with Me!
Dia 12 de janeiro
Atividades didáticas em inglês, com história, música e movi-
mento para crianças!
O objetivo é a aprendizagem da língua inglesa de uma forma 
natural, utilizando o corpo (TPR Total Physical Response), atra-
vés da exploração de histórias em inglês, das artes, da música, 
da dança e dos jogos didáticos.
Público alvo: crianças dos 3 aos 5 anos e até 2 acompanhantes
Atividade dinamizada pela voluntária Ana Paula Marques.
Limite máximo de inscrições: 10 crianças
Periodicidade: um sábado por mês
Inscrição gratuita.
12 crianças e 12 acompanhantes

Cedência de instalações para a ACIVE
Dia 19 de janeiro
20 participantes

Concurso de cartazes “O que é a felicidade?”
Até 21 de janeiro
No âmbito da Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Na-
cional da UNESCO, da qual a Biblioteca Municipal José Marmelo 
e Silva está integrada, promovemos um Concurso de Cartazes 
dirigido a todas as faixas etárias sob o tema da Felicidade, vi-
sando refletir sobre este direito e assinalar o seu Dia Interna-
cional.
A comunicação dos resultados do Concurso será efetuada no 
dia 8 de fevereiro pela Comissão Nacional da UNESCO e a ce-

rimónia de entrega de prémios será no dia 20 de março, Dia 
Internacional da Felicidade, na Biblioteca Municipal Gustavo 
Lopes, em Torres Novas.
Os trabalhos serão divididos em quatro categorias:
Entre os 6 e os 10 anos
 Tema: A Felicidade tem as cores do arco iris
Entre os 11 e os 17 anos
 Tema: Fazemos parte da Natureza: como a Natureza  
 nos pode fazer felizes…
Entre os 18 e os 40 anos
 Tema: A Felicidade começa dentro de mim
A partir dos 41 anos
 Tema: A arte de ser feliz
A cada categoria será atribuído um vencedor.
46 participantes

Bebéteca | Letras e Chupetas
Dia 26 de janeiro
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. 
Público alvo: bebés (0 aos 36 meses) e até 2 acompanhantes.
Inscrição obrigatória.
Custo: 2.50€ por criança
Limite máximo de inscrições: 10 bebés

10 bebés +  21 acompanhantes

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

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Dezembro e Janeiro as seguintes exposições: “AMADEO”, pin-
tura de tributo a Amadeo de Souza-Cardoso; “Ensaios de Ex-
pressão”, pintura de Olga Branco; “VIACRUCIS”, a pintura como 
interrogação, de Jaime Silva.

“Amadeo”
Amadeo de Souza-Cardoso morreu em Espinho, na sua casa de 
férias, no dia 25 de Outubro de 1918, assinalando-se nesse 
dia o centenário da sua morte. Para evocar essa efeméride a 
Câmara Municipal de Espinho, através do seu Museu Munici-
pal, elaborou um programa comemorativo, do qual consta uma 
exposição de pintura. Nesse sentido, foram convidados 100 ar-
tistas, consagrados e emergentes, a participarem nessa mostra 
com uma obra que homenageasse o pintor amarantino, de que 
são exemplo Manuel Cargaleiro, Nadir Afonso, José Rodrigues, 
Júlio Resende, Mário Bismarck, Joana Vasconcelos, Siza Vieira, 
Ana Aragão, Darocha, Emerenciano, António Carmo, Norberto 
Nunes, Ana Maria Pintora, Raquel Rocha, Susana Chasse, entre 
outros. A inauguração da exposição contou com a participação 
especial do cantor Fernando Tordo, do homem estátua Carlos 
Ferreira no papel de “Amadeo” e da Associação “Improvise and 
Organize” com a presença das “bodypaintings” Paulina Almeida 
e Malgosia Sus.

“Ensaios de Expressão”
Olga Branco nasceu em Alijó e vive em Espinho. O seu trabalho 
“Ensaios de Expressão” tira partido da plasticidade de diversos 
materiais pouco convencionais no âmbito da pintura artística. 
Esse caráter experimentalista associado a uma representação 
visual expressiva atribui uma conotação fresca e original a te-
mas convencionais.

“Viacrucis”
A exposição “VIACRUCIS” é composta por uma seleção de 
obras, que abarcam praticamente todos os anos da produção 
individual do autor. O magnífico espaço das Galerias Amadeo 
de Souza-Cardoso do Museu Municipal de Espinho é particular-
mente favorável ao conjunto da obra de Jaime Silva e a distri-
buição das peças permite ao visitante o correto visionamento 
dos desenvolvimentos internos de uma reflexão continuada, 
ora convulsiva, ora de distinta formulação, permitindo ao espe-
tador estabelecer-se como polo fundamental dessa pesquisa, 
de contornos tão pessoalizados quanto abrangentes da condi-
ção que todos partilhamos – a de viajantes.
A viagem não é inócua, nem se presta a adormecimentos, pelo 
contrário é difícil e exigente, apresentando o autor o cruza-
mento de ideias, encontros e desencontros e de muitas ami-
zades, num trabalho metódico e organizado através do meio 
pictural, da escrita singela e da curadoria exigente.
A arte assim entendida, é a pele que nos reveste, se nos cola, 

nos desafia, nos organiza, se não nos destruir – aqui e agora 
junto ao mar eterno, que fulgurante, entra pela janela aberta 
do coração descompassado desta exposição. A literalidade não 
existe!
Jaime Silva (n. 1947) é artista, pintor, natural do Peso da Ré-
gua, definindo-se geograficamente entre a sua origem durien-
se e a sua formação académica na Escola Superior de Belas 
Artes do Porto (atual FBAUP), passando por Guimarães e Paris 
e a afirmação de um percurso profissional em Lisboa. Expôs 
pela primeira vez em 1975 numa exposição coletiva e foi um 
dos fundadores em 1976 do Grupo Puzzle (1975-1981), uma 
verdadeira “contracorrente” no contexto da produção artística 
e cultural que marcou o país no pós 25 de Abril de 1974. Al-
buquerque Mendes, Armando Azevedo, Carlos Carreiro, Dario 
Alves, Graça Morais, João Dixo, Pedro Rocha, Fernando Pinto 
Coelho e Gerardo Burmester foram outros elementos que in-
tegraram o Grupo Puzzle. Realizou inúmeras exposições coleti-
vas e individuais, em dezenas de países e em vários continen-
tes, obras que integram as mais prestigiadas coleções de arte 
contemporânea nacionais, públicas e privadas. O seu trabalho 
criativo foi reconhecido com vários prémios, menções e reco-
nhecimentos, numa atividade que se expande para a escrita, 
docência, curadoria e gestão cultural. É reconhecido o seu 
meritório trabalho na Sociedade Nacional de Belas-Artes, em 
Lisboa.
Visitantes: 536

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, EN-
CONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS 
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Dezembro e Janeiro o FACE acolheu a 
conferência de homenagem ao escritor Soeiro Pereira Gomes, 
a tomada de posse dos novos órgãos sociais da Liga dos Com-
batentes e a Festa de Natal do Centro de Atividades Ocupacio-
nais da CerciEspinho e a conferência “O Futuro da Tatuagem 
em Portugal”, organizada pela Ink Talents.
Participantes: 395

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Novem-
bro e Dezembro participou na animação de Natal, com trabalho 
realizado no “Espinho – Cidade Encantada” e continuou com o 
projeto “O Mário e a Neta vão às Escolas”, atividade educativa 
realizada ao longo do ano e que serve de preparação para o 
Festival Internacional de Marionetas de Espinho.
Participantes no projeto “O Mário e a Neta vão às Escolas”: 175

SERVIÇO EDUCATIVO DOS DCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de 
Dezembro e Janeiro as atividades “Hora dos Maiores”, “Contos 
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no Museu”, visitas guiadas às exposições “AMADEO” e “VIACRU-
CIS” e colaborou nas atividades de Natal do “Jardim Encantado”.
Participantes: 1849

Atividade
Jardim Encantado 
Participantes: 1699

Hora dos Maiores
Participantes: 29

Visitas Guiadas à Biblioteca
Participantes: 10

Contos no Museu
Participantes: 29

Visitas Guiadas exposições permanentes e temporárias
Participantes: 96

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Boot 2019 - Feira internacional dedicada à náu-
tica e desportos náuticos 
O Município de Espinho volta a marcar presença na maior feira 
internacional dedicada à náutica e desportos náuticos - BOOT 
2019 que decorreu de 19 a 27 de janeiro na cidade alemã de 
Dusseldorf.
Para Vicente Pinto, Vice-Presidente da Câmara Municipal Espi-
nho com o pelouro do turismo, a participação do município na 
maior feira internacional do setor é fundamental na estratégia 
de promoção e divulgação de Espinho e para a afirmação da 
marca Espinho Surf Destination. “É muito importante para Es-
pinho a presença em feiras internacionais como a BOOT, que 
na sua última edição registou mais de 250 mil visitantes e a 
presença de 2.200 jornalistas” afirma o autarca.

COLETIVIDADES E 
EVENTOS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Espinho Cidade Encantada
Uma vez mais o Município de Espinho realizou a iniciativa “Espi-
nho Cidade Encantada”, que decorreu de 23 de novembro 2018 
a 6 de janeiro de 2019, dando continuidade a um projeto que 

vai crescendo de ano para ano. Este ano o Município apostou 
e inovou em diversas iniciativas, enquadrando a cidade num 
verdadeiro espirito natalício.
Para além de ter sido feito um grande esforço na dinamização 
do projeto em reforçar as dinâmicas de rua, tivemos a 1ª Edição 
do Mercadinho de Natal, a Pista de Gelo sintético e pela pri-
meira vez, foram assumidas todas as despesas/custos com as 
iluminações de natal da cidade.
Estas iluminações foram inauguradas, no dia 23 de novem-
bro às quais ninguém ficou indiferente. Nesta época a cidade 
tornou-se mais convidativa, contribuindo para a dinamização e 
valorização do comércio local.
No dia 2 de dezembro tivemos Chegada do Pai Natal, (único do 
país certificado) com a apresentação simultânea do espetáculo 
“Circo de Natal”, dinamizado pelo grupo “Sons da Suévia & Ma-
latitsch”. Esta iniciativa tornou o Largo da Câmara o ponto de 
partida para receber uma multidão de pessoas que assistiram à 
chegada do Pai Natal em Espinho.
Com a 1ª Edição do “Mercadinho de Natal”, além dos produtos 
nacionais de qualidade que se encontravam à venda, o Largo 
da Câmara tornou-se num ponto de encontro, de várias famí-
lias. A dinâmica do Mercado e a sua animação fez com que ao 
anoitecer e com o frio próprio da época, estas famílias aprovei-
tassem as lareiras espalhadas pelo espaço, para se aquecerem 
e conviverem em seu redor, fazendo lembrar outros tempos, 
onde o convívio à volta da lareira era um momento de grande 
partilha entre as famílias. 
De 17 a 23 de dezembro demos continuidade ao projeto “Jar-
dim Encantado”, no Parque João de Deus, este ano, com o tema 
“A aldeia dos Elfos”, que embora com condições climatéricas ad-
versas, tivemos uma grande adesão das escolas do Concelho, 
fora do Concelho e de famílias.
O tradicional Concerto de Natal, com o Coro dos Amigos da Mú-
sica e a Orquestra Filarmonia das Beiras, realizou-se no dia 13 
de dezembro, na Igreja Matriz de Espinho.

Passagem de Ano
Mais uma vez, Espinho “recebeu” o novo ano com uma noite 
memorável na Praia da Baía. Este ano contamos com a presen-
ça da “Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato”, que garantiu 
a animação. Pelas 00h00 tivemos o grandioso espetáculo de 
Fogo-de-Artifício, contando ainda com a presença dos Dj’s-Jonh 
Mayze & Miguel Faria, que animaram a cidade até às 03h00 da 
manhã. 
Com as condições climatéricas favoráveis e com toda a anima-
ção e participação do público, temos a certeza de que Espinho 
foi o melhor cenário para dar entrada ao novo ano.
Uma vez mais podemos constatar que a “Passagem de Ano” 
em Espinho é já uma referência arrastando de ano para ano um 
maior número de pessoas.

Programa “Aqui Portugal” da RTP 1
No dia 5 de janeiro, acolhemos o programa da RTP “Aqui Por-
tugal” na Festa dos Reis, onde tivemos oportunidade de dar a 
conhecer um pouco da nossa identidade, tradições, costumes e 
comemorações.
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AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Ação Social
Às atividades de gestão corrente no que respeita ao atendi-
mento, encaminhamento e acompanhamento de situações di-
versas, juntou-se o apoio necessário à formalização de novas 
candidaturas (e/ou renovações) para atribuição de habitação 
social municipal e posterior análise e avaliação das mesmas.

Habitação Social
O atendimento e acompanhamento de proximidade (com aten-
dimento semanal nos diversos complexos habitacionais e visi-
tas domiciliárias) tem vindo a reforçar as atividades de gestão 
corrente, bem como a articulação interinstitucional, sempre 
numa lógica de promoção do bem-estar da população residen-
te em habitação social e de procura conjunta e partilhada de 
soluções face à realidade dos vários locais.
No âmbito da gestão social dos complexos habitacionais, a 
DASIS, em articulação com a Divisão de Serviços Básicos e 
Ambiente (DSBA), com os serviços de Fiscalização Municipal 
e com a PSP, realizou diligências para a retirada e recolha de 
objetos pessoais que se encontravam a ocupar indevidamente 
as partes comuns dos prédios sitos no Complexo Habitacional 
de Guetim.
Os serviços mantiveram o acompanhamento regular das situa-
ções de incumprimento do pagamento da renda mensal, em 
estreita articulação com as equipas técnicas das entidades de 
primeira linha que realizam o acompanhamento das famílias 
no âmbito da medida de Rendimentos Social de Inserção e de 
Ação Social nos diversos complexos habitacionais. 

Articulação Intrainstitucional
Após o levantamento realizado pelos serviços, foi possível pro-
ceder à substituição de 13 (treze) banheiras por “polibans” em 
habitações nos complexos habitacionais de Anta, Paramos e 
Silvalde, melhorando, desta forma, a qualidade de vida dos/as 
moradores/as.
Os/as moradores/as continuam a recorrer aos serviços para 
apoio no registo/sinalização de diversos pedidos para realiza-
ção de obras, pelo que se continua a proceder ao seu encami-
nhamento para a DOM, numa lógica de articulação, reforço e 
procura de soluções conjuntas.

Articulação Interinstitucional
Em parceria com o Centro Comunitário do Centro Social de Pa-

ramos foram entregues, no dia 21 de dezembro, fotografias às 
12 jovens que integram o projeto “Power Up” do Centro Comu-
nitário, como forma de premiar a sua participação no mesmo.
Resultado da parceria realizada com o Eixo 3 do CLDS 3G ‘Es-
pinho Vivo’, foi apresentado, no dia 14 de dezembro, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal, o livro “Vidas com História” que 
retrata o percurso de vida de algumas pessoas residentes no 
Complexo Habitacional da Quinta, em Paramos.
Manteve-se a participação regular nas reuniões do Núcleo Lo-
cal de Inserção (NLI) de Espinho.

Atividades Seniores/Envelhecimento e 
Isolamento
Os serviços dinamizaram as seguintes iniciativas:
- 12º Baile sénior 2018, (“Baile de Natal”) que decorreu no dia 
16 de dezembro, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. 
Nos dias 4 e 5 de dezembro foram distribuídos os bilhetes de 
acesso ao evento e no dia 14 foi realizada a montagem e deco-
ração do espaço. Participaram 310 seniores.

- Viagem sénior – Áustria - Viena, que decorreu de 10 a 13 de 
dezembro.

- 1º Baile sénior 2019, que decorreu no dia 27 de janeiro, no 
Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 22 e 23 de 
janeiro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento e 
no dia 25 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 

Participaram 162 seniores.

Banco Local de Voluntariado
Realizou-se, no dia 5 de dezembro, no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal, a I Gala do Voluntariado do BLV de Espinho, com 
vista a homenagear as pessoas voluntárias e as entidades de 
acolhimento que integram o BLV de Espinho. 
Foi iniciado o Projeto VOAHR ao nível da capacitação do volun-
tariado no âmbito da Área Metropolitana do Porto através da 

entidade Pista Mágica.

Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE)
Foi celebrado, no dia 18 de janeiro, o Protocolo de Cooperação 
GAE 2ª Geração, entre o Município de Espinho e a Direção Geral 
dos Assuntos Consulares, com a presença do Secretário de Es-

tado das Comunidades Portuguesas.

Ceia de Natal Solidária 2018
A Ceia de Natal Solidária, destinada às pessoas carenciadas 
ou em situação de sem-abrigo do concelho, realizou-se no dia 
18 de dezembro de 2018, nas instalações da Piscina Solário 
Atlântico.
Esta iniciativa contou com a participação de cerca de 80 parti-
cipantes e com 18 voluntários/as. 
A atividade teve início com a oferta de roupas novas e cabaz 
(através de um voucher) a todos as pessoas participantes, na 
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Loja Solidária da Associação Chuva D’Afetos, sita no Mercado 
Municipal. 
No período da tarde do dia 18 de dezembro foi proporcionado 
um banho nos balneários da Piscina Solário Atlântico, seguido 
de um serviço de cabeleireiro, criado num espaço contiguo aos 
balneários.
Às 19h30 teve início a Ceia no Salão Nobre da Piscina, na qual 
foi servida a todas as pessoas participantes a tradicional cal-
deirada e os doces natalícios, tais como bolo-rei, sonhos, ra-
banadas, entre outros. Foi ainda proporcionado um momento 
musical pelo grupo Intemporal Show. 
A atividade foi totalmente suportada por donativos e dádivas 
do comércio local e pelo trabalho voluntário de cabeleireiros/
as, músicos, voluntários/as da Câmara Municipal de Espinho e 

do Banco Local de Voluntariado. 

Transporte de Munícipes para o CHVNG/E
No período em análise, foram registadas 224 utilizações.

Fundo de Emergência Social Municipal 2018 
(FESM2018)
Pelo quarto ano consecutivo foi implementado e executado o 
programa Fundo de Emergência Social Municipal. Foram apoia-

dos 57 agregados familiares, num total de 61 pessoas.

Programa Rede Social no Concelho de Espinho
Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo da Rede 
Social de Espinho, duas reuniões com o Grupo de Trabalho (GT) 
“Projetos Inovadores”, uma reunião do GT “Envelhecimento” e 
uma reunião do GT “Educação”.
Foi realizada uma reunião do Conselho Local de Ação Social 

(CLAS) de Espinho.
Foi assegurada presença numa reunião promovida pela Plata-
forma Supraconcelhia de Aveiro.
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi ativado, pela pri-
meira vez, o Plano de Contingência para pessoas em situação 
de sem-abrigo perante vagas de frio/tempo frio, para as noites 
dos dias 10 e 11 de janeiro.
Foi assegurada presença na reunião de trabalho promovida 
pelo Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da 
Estratégia (GIMAE), no dia 30 de janeiro, com os NPISA’s de 

todo o país.

Outras Iniciativas
No âmbito do Projeto “Rota para a Inovação e Inclusão” (Rii) foi 
assegurada presença no Focus Group que foi dinamizado com 
alguns parceiros do projeto.
Foi realizada uma reunião com a Associação Dariacordar para 
a apresentação do “Movimento Zero Desperdício” e realizada 
visita ao projeto desenvolvido neste âmbito pela Junta de Fre-
guesia de Paranhos, no Porto.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE

Escuteiros Anta - Agrupamento 1114
Bubble Footbal
Dia 8 de dezembro

CCD “Festa de Natal”
Dia 16 de dezembro
O Centro Social, Cultural e Desportivo da Câmara Municipal de 
Espinho realizou no passado dia 16 de dezembro na Nave Poli-
valente a habitual festa de Natal dos filhos dos trabalhadores 
desta autarquia. Neste evento que contou com a presença de 
cerca de 200 pessoas, os mais pequeninos receberam a sua 
prenda de natal e assistiram a uma peça de teatro infantil do 
grupo MUZUMBOS, intitulada “o misterioso desaparecimento 
do Sr. Natal”. O convívio terminou com um lanche onde todos 
os participantes festejaram a chagada do Natal.

Festa de Natal, AAE Ginástica Rítmica
19 de dezembro

VI Torneio Internacional Cidade de Espinho - 
Badmínton NGD
22 e 23 de dezembro
Realizou-se na Nave Polivalente de Espinho o “VI Torneio In-
ternacional Cidade de Espinho” com organização a cargo da 
Novasemente Grupo Desportivo – secção de badminton. Neste 
evento participaram cerca de 137 atletas, dos quais 37 espa-
nhóis, foram realizados 320 jogos nos 18 campos montados 
para o efeito. Este evento contou com o habitual apoio da Câ-
mara Municipal de Espinho, bem como, Federação Portuguesa 
de Badminton e ARBA - Associação Regional de Badminton de 
Aveiro.

Esgrima -Torneio NGD
29 de dezembro

3ª Jornada Nacional de Veteranos - A.A.E. 
Badmínton 
19 de janeiro de 2019
A organização desta competição, que teve lugar a 19/01/2019, 
esteve a cargo da secção de badminton da Associação Acadé-
mica de Espinho. A mesma decorreu no Pavilhão Pequeno da 
Nave Polivalente, onde foi possível instalar 4 campos de ba-
dminton. Participaram na mesma 27 atletas, que competiram 
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nas variantes de singulares e de pares, nas categorias de Ve-
teranos A, B, C e D.

Torneio de Aparelhos Base / I Encontro AGN 
20 de janeiro de 2019 Decorreu no dia 20 de Janeiro o Torneio 
de Abertura Base / I Encontro AGN, organizado pela Câmara 
Municipal de Espinho, Associação Ginastica Norte e Associação 
Académica Espinho que contou com a presença de 9 clubes e 
130 ginastas. A prova teve um atraso de 1h15, no entanto de-
correu dentro do normalidade com bastante público assistir ao 
evento.

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

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 18 jogos
Futsal - 14 jogos
Voleibol - 59  jogos
Ténis de Mesa - 3 jogos

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

Festa - Escola Espinho 3
Dia 8 de dezembro

Festa - Escola EB1 Polo Anta
14 de dezembro
A Escola Básica de Anta com a colaboração da Associação de 
Pais realizou no passado dia 14 de dezembro de 2018 a Festa 
de natal desta escola. Este evento contou com a presença de 
308 alunos, 22 professores, 19 auxiliares, 13 membros da As-
sociação de Pais, bem como do Sr. Vice-presidente e vereador 
da educação – Dr. Vicente Pinto.

3º Zonal de Seniores - NGD Badmínton
16 de dezembro
Realizou-se no Pavilhão Napoleão Guerra o “3º Zonal de Senio-
res” com organização a cargo da Novasemente Grupo Despor-
tivo – secção de badminton. Neste evento participaram cerca 
de 93 atletas, foram realizados 160 jogos, nas categorias de 
Absolutos, Categoria “C” e Categoria “D”, nos 9 campos monta-
dos para o efeito. Este evento contou com o habitual apoio da 
Câmara Municipal de Espinho, bem como, Federação Portugue-
sa de Badminton e ARBA - Associação Regional de Badminton 
de Aveiro. As empresas VICTOR – Alemanha e McDonalds de 
Espinho também se associaram a este evento tendo patroci-
nado mais uma iniciativa do badmínton na nossa bela Cidade.

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

Competições oficiais Pavilhão N.G.
Andebol - 1 jogo
Futsal - 23 jogos
Voleibol - 0 jogos
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EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PIICIE – 2.º Encontro para Técnicos Municipais 
da AMP
Dois técnicos da Divisão de Educação e Juventude, participa-
ram no 2.º Encontro para Técnicos Municipais da AMP, no âmbi-
to do processo de acompanhamento e monitorização do PIICIE 
da AMP e seus Projetos, coordenado pela Faculdade de Educa-
ção e Psicologia da Universidade Católica do Porto, no dia 11 

de dezembro de 2018.

Formação dos trabalhadores da DEJ
20 e 21 dezembro 2018
No âmbito do projeto “Promover o Sucesso”, que decorre nos 
jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico em 
parceria com a ADCE – Associação de Desenvolvimento do Con-
celho de Espinho, realizou-se a ação de formação denominada 
“A importância do brincar”.
Esta ação decorreu na sala da Assembleia Municipal do Municí-
pio de Espinho e contou com 49 participantes do pessoal não 
docente dos seguintes estabelecimentos de ensino do ensino 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do concelho: EB Anta, 
EB n.º2 de Espinho, EB n.º3 de Espinho, EB Guetim, JI Guetim, 

EB Paramos, EB Silvalde.

Protocolo de cooperação entre o Município de 
Espinho e a FACA – Associação Cultural e Artís-
tica, para apoio ao projeto “Arte de Aprender”, 
durante o ano letivo 2018/2019
Estabelecimento de Protocolo entre o Município de Espinho e a 
FACA – Associação Cultural e Artística, para implementação do 
projeto educativo “Arte de Aprender”, a desenvolver na Esco-
la Básica de Anta pertencente ao Agrupamento de Escolas Dr. 
Manuel Laranjeira, nas duas turmas do 1.º ano do 1.º ciclo do 
ensino básico, durante o ano letivo 2018/2019, que tem como 
objetivo fundamental dinamizar, em conjunto com os professo-
res titulares e em contexto sala de aula, novas e diversificadas 
formas de desenvolver competências do currículo, tendo por 
base várias especialidades comos as Artes Plásticas, a Arte Te-

rapia, a Filosofia, a Dança, a Música, o Teatro e os Legos.

Protocolo de cooperação entre o Município de 
Espinho e a FCAPE – Federação Concelhia de 
Pais do Concelho de Espinho, para apoio ao 
projeto “Crescer do Ler”, durante o ano letivo 
2018/2019
Estabelecimento de Protocolo de Cooperação entre o Municí-

pio de Espinho, a FCAPE – Federação de Associação de Pais 
do Concelho de Espinho e os Agrupamentos de Escolas de 
Espinho, para implementação do projeto “O Crescer do Ler”, 
a desenvolver nas escolas do concelho durante o ano letivo 
2018/2019, que tem como objetivo fundamental otimizar as 
competências de literacia em crianças finalistas da Educação 
Pré-escolar e, consequentemente, promover o seu sucesso 
educativo, através da intervenção dos educadores em contex-

to de sala de aula.

Atividades de Animação e Apoio à Família e 
Componente de Apoio à Família
Ano Letivo 2018/2019
No âmbito dos serviços de Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) e de Componente de Apoio à Família (CAF), o 
município de Espinho promoveu, de 17 a 02 de janeiro, um pla-
no de atividades para todas as crianças do pré-escolar e do 1.º 
ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 130 crianças do pré-escolar 
(AAAF) e 129 crianças do 1.º ciclo (CAF), pertencentes ao  
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e ao 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira.
Com este tipo de atividades, o município tem como principal 
objetivo proporcionar às crianças experiências  lúdicas diferen-
ciadas que, habitualmente, não fazem parte do plano curricular 
letivo e que sejam, essencialmente, fonte de prazer e de bem-
-estar.
Procura-se, igualmente, favorecer uma relação entre a família, 
a escola e a comunidade no sentido de uma valorização e ren-

tabilização do meio.

N.º ALUNOS INSCRITOS - INTERRUPÇÃO LETIVA 
NATAL - 2017/2018

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Escola Básica de Paramos

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 15

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 17

Escola Básica Espinho 2

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 35

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 42

Escola Básica de Silvalde

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 15

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 05

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Escola Básica de Anta

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 20

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 20
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Escola Básica Espiho 3

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 33

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 45

Jardim de Infância de Guetim

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 12

N.º ALUNOS INSCRITOS ANO LETIVO 2017/2018

Indicadores gerais diariamente

AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 199

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 557

Refeições Servidas: 663

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 294

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Alunos Matriculados Ensino Pré-escolar: 278

Alunos Matriculados 1.º Ciclo: 539

Refeições Servidas: 695

Alunos inscritos na AAAF/CAF: 250

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:13

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 0

 Ocupação da via pública: 14

 Alojamento Local: 9

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 32

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 53

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 96

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 257

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 171

N. DE OFÍCIOS: 334

 Atendimentos: 12

 Obras Particulares: 322

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 45

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 77
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- Presença na exposição fotográfica de Domingos Santos” 
“Personalidades”, que decorreu no Centro Multimeios de 
Espinho.

REPRESENTAÇÕES
- Representação na “Ceia de Natal Solidária”, realizada no 

Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico;

- Representação na Eucaristia do “86º Comemoração do Ani-
versário Banda União Musical Paramense”, na Igreja Paroquial 
Paramense;

- Representação na sessão solene da “86º Comemoração do 
Aniversário da Banda União Musical Paramense, na sede da 

Banda;

- Representação na atividade “Adormecer com as Letras”, no 
âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu 
na Biblioteca Municipal de Espinho;

- Representação na “Festa de Natal da Associação de Pais da 
Escola Básica de Anta”, que decorreu no Pavilhão Napoleão 
Guerra;

- Representação na entrega de prémios do “Desafio Fotográ-
fico”, na LITE – Loja Interativa de Turismo de Espinho;

- Representação no “Concerto de Natal Banda de Música”, no 
âmbito do evento “Espinho Cidade Encantada”, que decorreu 
no Centro Multimeios de Espinho;

- Representação no “Festival de Tunas”, no âmbito do evento 
“Espinho Cidade Encantada”, que decorreu no Centro Multi-
meios de Espinho;

- Representação na 5ª edição da Corrida de S. silvestre de 

Espinho;

- Representação noa inauguração da Exposição ‘Viacrucis - A 

Pintura como Interrogação’, de Jaime Silva no Forúm de Arte 

e Cultura de Espinho;

PRESENÇAS

- Presença na “Chegada do Pai Natal”, no âmbito do evento 
“Espinho Cidade Encantada”, no Largo da Câmara Municipal.
- Presença no “56º Aniversário da Associação Desportiva do 
Rio Largo Clube Espinho”, na sede do clube;

- Presença no Jantar de Natal do Centro social, Cultural e 
Desportivo dos trabalhadores da CME;

- Presença no “Almoço de Natal” do Centro de Convívio Sénior 
de Espinho, na Junta de Freguesia de Espinho;

- Presença no “Jantar de Natal” do Cantinho da Ramboia;

- Presença na “Festa de Natal” dos idosos do concelho de 
Espinho, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico;

- Presença na “Festa de Natal” dos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Espinho;
- Presença no Concerto de Natal que decorreu na Igreja 
Matriz de Espinho; 

- Presença no jantar de comemoração do “81º Aniversário da 
Associação Académica de Espinho”;

- Presença no programa da RTP “ Aqui Portugal” gravado em 

direto de Espinho;

- Presença na audição parlamentar da Comissão de Ambien-

te, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local 

e Habitação sobre o POC que decorreu em Lisboa;

- Presença da 5ª edição da Corrida de S. silvestre de Espinho;
- Presença Cerimónia Militar da Transferência de Comando 
Territorial de Aveiro, realizado no Quartel da GNR de Aveiro.
- Presença na assinatura do “Protocolo Gabinete de Apoio 
ao Emigrante 2ª geração”, com a presenta do Secretário de 
Estado das Comunidades Portuguesas, no salão nobre da 
Câmara. 
- Presença na visita técnica à conclusão das obras no 
esporão norte com a presença da Secretária de Estado do 
Ambiente e o Vice-Presidente da APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente, na Praia da Baía.

   PRESENÇAS E  
   REPRESENTAÇÕES
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PROCESSOS JUDICIAS

Fernando Manuel de Meira Ramos
Advogado 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU

PROCº Nº 93/04.1BEVIS
Acção administrativa comum. sob a forma ordinária para con-
denação da Ré em indemnização ao Município. no âmbito da 
empreitada Contato para execução da empreitada de “Conjun-
to Habitacional da Quinta – Paramos”., atribuída à Ré (anterior-
mente designada Gaspar Ferreira da Silva & Irmãos, Limitada), 
por contrato celebrado em 12-09-1997.
Autora: Câmara Municipal de Espinho
Ré: Ferreira Construções, S.A.
Valor: €=285.050,85
Na primeira instância a Ré Ferreira Construções, S.A. foi con-
denada a pagar uma indemnização contratual ao Município 
de Espinho, a ser determinada em execução de sentença
 O processo encontra-se em recurso, apresentado pela Ré, no 
Tribunal Central Administrativo Norte.
 
 
PROCº Nº 2381/04.8BEPRT (vindo do TAF DO PORTO)
 
Acção administrativa Especial para anulação de despacho e 
condenação na prática de acto devido.
Autor: ANTÓNIO DA FONSECA PEREIRA
Réu: CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO
Valor: €=50.000,00
O processo encontrava-se concluso ao Juiz para emissão 
da decisão final, mas o Município de Espinho foi notificado 
de que o advogado do Autor apresentou a sua renúncia ao 
mandato.
Encontra-se suspensa a instância.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

PROCESSO N.º 548/11.1BEAVR;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autor: João Norberto de Matos;
Réu: Município de Espinho;
Continua a aguardar o agendamento da audiência final.

PROCESSO N.º 1228/10.0BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autora/Recorrente: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contrainteressado: ARH-Norte, I.P.;
Réu/Recorrido: Município de Espinho;
Notificação do acórdão do TCAN, em 29-01-2019, decidindo 
pelo parcial provimento do recurso, condenando o Município 
de Espinho a praticar novo ato de apreciação do projeto de 
arquitetura apresentado pela Recorrente.

PROCESSO N.º 755/11.7BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
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;
Ação Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da marcação de exame, na es-
pecialidade de Avaliação de Dano Corporal (presencial), na 
pessoa do examinando Celso Edgar da Silva, para o dia 19 de 
Dezembro de 2018, pelas 09H00. O Autor não compareceu 
ao exame.

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 JANEIRO ‘19
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PROCESSO Nº 624/13.6BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autora: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da sentença: extinção da instância 
por falta de interesse em agir da Autora.

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

PROCESSO N.º 924/14.8BEAVR;
Ação Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
A Autora requereu a redução do pedido.

PROCESSO Nº 1129/14.3BEAVR;
Ação Administrativa Especial de Pretensão Conexa com Atos 
Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração 
Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município apresentou a sua contestação, pugnando pela 
improcedência da ação.

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

PROCESSO N.º 320/15.0BEAVR
Ação de Processo Comum;
Autor: Novo Banco;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado do desentranhamento das alega-
ções de recurso. Aguarda-se a ulterior tramitação processual.

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

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

PROCESSO N.º 1743/16.2BEPRT;
Autora: GEESTRADA – Gabinete de Engenharia de Estradas, 
Lda.;
Réu: Município de Espinho
O Município ainda não foi notificado do aperfeiçoamento do 
articulado da autora.

PROCESSO N.º 1038/18.7BEAVR;
Processo cautelar;
Autor/Requerente: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu/Requerido: Município de Espinho.
Os juízes da Secção Administrativa do Tribunal Central Ad-
ministrativo Norte proferiram acórdão, negando provimento 
ao recurso jurisdicional interposto pelo autor/requerente, 
mantendo-se a decisão recorrida.
PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho.
A Autora veio apresentar réplica (quanto à matéria das exce-
ções deduzidas pelo Muncípio de Espinho).

PROCESSO N.º 928/18.1BEAVR;
Autor: Gonçalo António Cordeiro Lázaro;
Réu: Município de Espinho.
O Município foi citado para contestar a ação administrativa de 
anulação com condenação à prática de ato devido instaurada 
pelo Autor, o que fez no prazo legalmente admissível para o 
efeito.

PROCESSO N.º 806/18.4BEAVR;
Autor: Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração 
Local – STAL;
Réu: Município de Espinho.
O Município foi citado para contestar a ação administrativa 
proposta pelo Autor, o que fez no prazo legalmente admissível 
para o efeito.

PROCESSO N.º 1132/18.4BEAVR;
Autor: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu: Município de Espinho.
O Município foi citado para contestar a ação administrativa 
proposta pelo Autor, o que fez no prazo legalmente admissível 
para o efeito.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PORTO

PROCESSO N.º 1589/11.4BEPRT;
Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária;
Autora: Link – Empreitadas de Obras Públicas e Privadas, A.C.E.;
Réu: Município de Espinho;
Os autos aguardam a remessa à conta.

PROCESSO N.º 1079/14.3BEPRT;
Ação Administrativa Comum;
Autora: ENOR – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Continua a aguardar remessa à conta.

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE AVEIRO

PROCESSO N.º 100/16.5T8ESP
Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro – Juízo Local de Compe-
tência Genérica
Autor: Município de Espinho
Ré: Allianz Portugal, S.A.
O Município intentou ação declarativa de condenação fundada 
em responsabilidade civil emergente de acidente de viação. A 
Ré apresentou a sua contestação.
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PROCESSOS JUDICIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

PROCESSO Nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
Aguarda decisão da autoridade administrativa.

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

PROCESSO Nº 003411/15.3EAPRT
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;
Município de Espinho;
O Município apresentou a sua resposta escrita.

PROCESSO Nº 1-76/2017
CCDR Norte;
Município de Espinho;
O Município ofereceu resposta escrita.

PROCESSOS-CRIME

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

PROCESSO N.º 549/16.3PAESP
Comarca de Aveiro – Ministério Público – Aveiro
Inquérito
O Município de Espinho, na qualidade de assistente, deduziu 
acusação particular.

PROCESSO N.º 624/17.7T9ESP
Foi proferida sentença a condenar o arguido, como autor ma-
terial, de um crime de dano, na pena de 120 dias de prisão, 
substituída por igual tempo de multa, à taxa diária de €6,00.
O demandado/arguido foi condenado a pagar ao demandante 
Município de Espinho, a título de indemnização por danos 
patrimoniais, a quantia de €389,85, acrescida de juros de 
mora, à taxa legal, desde a data da notificação do pedido de 
indemnização civil até efetivo e integral pagamento.

PROCESSO N.º 177/17.6T9ESP
O Município foi notificado da acusação contra o arguido..

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

PROCESSO Nº 951/2018 (na sequência do Processo n.º 
1261/2017)
Tribunal Arbitral de Consumo (Centro de Informação e Consu-
mo e Arbitragem do Porto)
Incidente de Liquidação de Sentença
Autor: Pedro Jorge Freitas Amorim e Sara Correia de Lacerda da 
Silva Leal Amorim;
Réu: Município de Espinho;
Por sentença arbitral de 14/01/2019, relativa ao incidente de 
liquidação de sentença, o Município de Espinho foi condena-
do ao pagamento de € 2.253,85 e juros de mora até integral 
pagamento.
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ORDENS DE TRABALHO

 

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA 
Villa Balbina   Parrinho    3700-189 S. João da Madeira    Tel. 256 830 020    Fax 256 830 021    Email: geral@amtsm.pt 

759C-2018   
n. refª   
2018-12-06   
data   
   

 

Assunto:  Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da AMTSM 

 

Pelo presente convoco V.ª Exa. para a reunião ordinária do Conselho Diretivo da Associação de Municípios 

das Terras de Santa Maria, a ter lugar no dia 13 de dezembro de 2018, às 15h00, nas instalações da AMTSM, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Linha do Vale do Vouga 

2. Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas 

3. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos disponíveis 

4. Sistema de Tratamento de Águas Residuais (STAR)  

5. Canil Intermunicipal da AMTSM (CIAMTSM) 

6. Compromissos Plurianuais 

7. Revisão Orçamental 

8. Outros assuntos 
 

Com os meus melhores cumprimentos. 

 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

Joaquim Jorge Ferreira 

 

 

Exmº Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho 
Praça Dr. José Oliveira Salvador 
Apartado 700 
4501-901 Espinho 
 

JOAQUIM JORGE 
FERREIRA

Assinado de forma digital 
por JOAQUIM JORGE 
FERREIRA 
Dados: 2018.12.07 12:07:47 Z



48

ORDENS DE TRABALHO

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 1  |  Fevereiro de 2019

 

 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE SANTA MARIA 
Villa Balbina   Parrinho    3700-189 S. João da Madeira    Tel. 256 830 020    Fax 256 830 021    Email: geral@amtsm.pt 

043C-2019   
n. refª   
2019.01-31   
data   
   

 

Assunto:  Reunião Ordinária do Conselho Diretivo da AMTSM 
 

Pelo presente convoco V.ª Exa. para a reunião ordinária do Conselho Diretivo da Associação de Municípios 

das Terras de Santa Maria, a ter lugar no dia 31 de janeiro de 2019, às 14h30, nas instalações da AMTSM, 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Despachos proferidos ao abrigo de competências delegadas e subdelegadas; 

2. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Fundos disponíveis; 

3. Sistema de Tratamento de Águas Residuais (STAR); 

4. Assistência técnica à gestão do contrato de operação, reabilitação e manutenção do STAR da 

AMTSM”; 

5. Levantamento cadastral geométrico dos Emissários do STAR da AMTSM; 

6. Promoção e Divulgação da Sub-região; 

7. AMTSM 2030 – Estratégia para a Sub-região; 

8. Linha do Vale do Vouga; 

9. Certificação Legal de Contas  

10. Fundo de Maneio; 

11. Alteração Orçamental 

12. Outros assuntos. 
 
Com os meus melhores cumprimentos. 

 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

Joaquim Jorge Ferreira 

 

Exmº Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de 
Espinho 
Praça Dr. José Oliveira Salvador 
Apartado 700 
4501-901 Espinho 
 

JOAQUIM 
JORGE 
FERREIRA

Assinado de forma 
digital por JOAQUIM 
JORGE FERREIRA 
Dados: 2019.01.24 
17:24:18 Z
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
DATA:  10 de dezembro de 2018  
HORA:  10h00 horas 
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE 
 
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira 
 
VOGAIS EFETIVOS: 
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus 
- José Fernando da Silva Moreira 
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo 
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves 
 
VOGAIS SUPLENTES: 
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda 
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto 
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 
 
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite 
 
ORDEM DE ASSUNTOS: 
 
A. Período de antes da Ordem do Dia.  
 
B. Ordem do Dia. 
 
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior. 

 
2. Alteração ao Orçamento para o ano de 2018. 

Proposta nº 8. 
 
3. Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços de Transporte, 

Reutilização e Deposição em Aterro das Escórias Produzidas na Central de 
Valorização Energética da LIPOR. 
Abertura de Procedimento e Nomeação de Júri – Processo nº 34770/2018. 

 
4. Concurso Público para a Aquisição de Apólices de Seguro – Lote 4. 

Não Adjudicação e Revogação da Decisão de Contratar – Processo nº 34567/2018. 
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5. Concurso Público para a aquisição de Apólices de Seguro. 

Adjudicação e Aprovação da Minuta do Contrato – Processo nº 34567/2018. 
 
6. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços do Projeto de Qualificação Ambiental 

e Paisagística do Parque Aventura da LIPOR. 
Informação de Abertura de Procedimento ao abrigo do nº 5 do Artº 61 da Lei nº 
114/2017, de 29 de dezembro – Processo nº 34705. 

 
7. Ajuste Direto para o Serviço de Alojamento do Portal LIPOR + Intranet pelo 

período de 12 meses. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 61 da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro – Processo nº 34766. 

 
8. Ajuste Direto para o Serviço de Alterações à Plataforma de Envio da Newsletter 

e Alterações à API/Webservices, de modo a responder às Especificações do 
RGPD. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 61 da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro – Processo nº 34761. 

 
9. Ajuste Direto para a Publicação da Escritura de Usucapião da Casa Adquirida a 

José António dos Santos Vieira Cardoso. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 61 da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro – Processo nº 34787. 
 

10. Ajuste Direto para o Serviço de Consultoria para a Avaliação do melhor Modelo 
de Cloud Computing a Adotar pela LIPOR. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 61 da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro – Processo nº 34718. 
 

11. Parecer Jurídico da CCDR Norte – Membros da Assembleia Intermunicipal. 
Senhas de Presença. Subsídio de Transporte. 
Análise. 
 

12. Projeto Semiótica. 
Solicitação de Decisão. 
 

13. Processo Disciplinar ao Colaborador Carlos Jorge Alves. 
Relatório Final. 

 
14. Protocolo de Colaboração entre a LIPOR e a Ernesto São Simão para a 

Constituição do Centro Tecnológico para Plásticos Sustentáveis. 
Proposta. 

 
15. Associação eCOLab – Collaborative Laboratory Towards Circular Economy. 

Proposta de Adesão. 
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16. Pedido de Parecer sobre a Consolidação da Mobilidade de Pedro Miguel Silva 

Paiva. 
 

17. Apreciação de Expediente Diverso. 
 
17.1.  Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 

 
 
Baguim do Monte, 6 de dezembro de 2018 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 

 
(Dr. Fernando Leite)                                                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018Conv30/CC 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
DATA:  7 de janeiro de 2019  
HORA:  10h00 horas 
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE 
 
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira 
 
VOGAIS EFETIVOS: 
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus 
- José Fernando da Silva Moreira 
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo 
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves 
 
VOGAIS SUPLENTES: 
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda 
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto 
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 
 
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite 
 
ORDEM DE ASSUNTOS: 
 
A. Período de antes da Ordem do Dia.  
 
B. Ordem do Dia. 
 
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior. 
 
2. Constituição de Fundos de Maneio para o Ano de 2019. 

Proposta. 
 

3. Contrato relativo à Recolha de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 
ao Abrigo do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (SIGREEE) com a ERP Portugal – Associação Gestora de 
Resíduos. 
Aprovação da Minuta de Contrato. Despacho. 

 
4. Aviso POSEUR – Recolha Seletiva de Bioresíduos provenientes da LIPOR. 

Pronunciamento da LIPOR. 
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5. Normativo de Utilização dos Postos de Carregamento Elétrico. 

Proposta. 
 

6. Protocolo entre a LIPOR e a Responsável pela “Era uma vez Upcycling Projects”. 
Proposta. 

 
7. Operação Tampinhas. 

Proposta de alteração de Normativo. 
 

8. Abertura de Processo Disciplinar ao Colaborador Avelino Fernando Bragança 
Silva. 
Proposta. 

 
9. 192.ª Situação da Exploração da LIPOR II. Faturação da Veolia Energy 

International – Sucursal em Portugal. 
 

10. 193.ª Situação da Exploração da LIPOR II. Faturação da Veolia Energy 
International – Sucursal em Portugal. 
 

11. Apreciação de Expediente Diverso 
 
11.1.  Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 

 
 
Baguim do Monte, 3 de janeiro de 2019 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 

 
(Dr. Fernando Leite)                                

 
 
 
 
 
 
 
 

2019Conv01/CC 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
DATA:  14 de janeiro de 2019  
HORA:  9h00 horas 
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE 
 
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira 
 
VOGAIS EFETIVOS: 
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus 
- José Fernando da Silva Moreira 
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo 
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves 
 
VOGAIS SUPLENTES: 
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda 
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto 
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 
 
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite 
 
ORDEM DE ASSUNTOS: 
 
A. Período de antes da Ordem do Dia.  
 
B. Ordem do Dia. 
 
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior. 
 
2. Revisão ao Orçamento para o Ano de 2019. 

Proposta nº 1. 
 
3. Revisão/Alteração Orçamental. 

Integração do saldo de Gerência. 
 
4. Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2019. 

Proposta nº 1. 
 
5. Ratificação da deliberação do Júri do Concurso “Colaborador do Ano 2018”. 
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Baguim do Monte, 11 de janeiro de 2019 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 

 
(Dr. Fernando Leite)                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019Conv01/CC 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 
DATA:  28 de janeiro de 2019  
HORA:  10h00 horas 
LOCAL: Edifício Administrativo da LIPOR – BAGUIM DO MONTE 
 
PRESIDÊNCIA: Engº Aires Henrique do Couto Pereira 
 
VOGAIS EFETIVOS: 
- Dr. Quirino Manuel Mesquita de Jesus 
- José Fernando da Silva Moreira 
- Engº Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo 
- Dra. Maria de Lurdes Castro Alves 
 
VOGAIS SUPLENTES: 
- Dra. Marta Moreira de Sá Peneda 
- Prof. António Fernando Gonçalves Correia Pinto 
- Dr. José Manuel Pereira Ribeiro 
 
SECRETARIOU: Dr. Fernando Leite 
 
ORDEM DE ASSUNTOS: 
 
A. Período de antes da Ordem do Dia.  
 
B. Ordem do Dia. 
 
1. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior. 
 
2. Fornecimento de Combustíveis Rodoviários ao abrigo do Acordo-Quadro de 

Combustíveis Rodoviários da Central de Compras da LIPOR – Processo nº 34696. 
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato. 

 
3. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Recolha Seletiva de Resíduos em 

Produtores não Domésticos – Processo nº 34846. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 61 da Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro. 
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4. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Sensibilização, Comunicação e 

Formação no âmbito do Projeto de Compostagem Caseira Terra à Terra – 
Processo nº 34927. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 e 
nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
5. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Transporte, Triagem, 

Enfardamento e Expedição de Papel-Cartão – Processo nº 34920. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
6. Ajuste Direto para a Prestação de Serviços de Realização de um Diagnóstico do 

Socioleto da LIPOR – Processo nº 34913. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 do 
Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
7. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Verificação do Relatório de 

Sustentabilidade da LIPOR – Processo nº 34928. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para a Decisão de 
Contratar ao Abrigo do nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
8. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços para a Elaboração de Estudo do 

Goodwill da Marca LIPOR - Processo nº 34616. 
Informação de Adjudicação e Aprovação da Minuta de Contrato. 

 
9. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Triagem de Resíduos na Área da 

Valorização Multimaterial - Processo nº 34873. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 e 
nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 
 

10. Consulta Prévia para a Prestação de Serviços de Promoção de Agricultura 
Biológica e Práticas Sustentáveis nas Hortas Urbanas dos Municípios Associados 
da LIPOR - Processo nº 34921. 
Informação de Abertura de Procedimento e Autorização para Dispensa do nº 1 e 
nº 6 do Artº 63 da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro. 

 
11. Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza. 

Pedido de Reposição do Equilíbrio Financeiro do Contrato Apresentado pelo 
Prestador de Serviços CLECE – Análise. 

 
12. Senhas de Presença – Parecer Jurídico da CCDR Norte. 

Análise. 
 
13. Aviso POSEUR – Recolha Seletiva de Biorresíduos. 

Ponto de Situação. 
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14. Pedido de Aposentação da Colaboradora Maria Natália Gouveia de Sousa. 

 
15. Processo Disciplinar ao Colaborador Ricardo António Ferreira Cunha. 

Proposta de Abertura. 
 

16. Protocolo de Estágio de Alunos da Universidade de Aveiro. 
Proposta – Ratificação. 
 

17. Protocolo LIPOR/SEMENTE. 
Proposta. 
 

18. Protocolo de Colaboração entre a LIPOR e a Direção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais e o Centro Protocolar de Formação Profissional para o Setor 
da Justiça. 
Proposta. 

 
19. Operação Tampinhas – 15ª Fase. 

Abertura. 
 

20. Report da Missão a Tel Aviv – Israel. 
 

21. 195ª Situação da Exploração da LIPOR II – Faturação da Veolia Energy 
International – Sucursal em Portigal. 
 

22. Apreciação de Expediente Diverso 
 
22.1. Ata nº 27 da Reunião de Acompanhamento da Exploração do Aterro Sanitário da 

Maia. 
 

22.2. Clipping de Imprensa – dezembro de 2018. 
 

22.3. Fiscalização da Exploração da LIPOR II – Relatório de Acompanhamento – 
Ambirumo – dezembro de 2018. 

 
22.4. LIPOR II – Relatório Síntese – Port’Ambiente – dezembro de 2018. 
 
22.5.  Grau de cumprimento dos pagamentos dos Municípios associados. 
 
 
Baguim do Monte, 23 de janeiro de 2019 
PELO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
O ADMINISTRADOR-DELEGADO 

 
(Dr. Fernando Leite)                                

2019Conv04/CC 
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