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MUNICIPAL DE ESPINHO

PINTO MOREIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Setembro de 2018

Caras e caros vogais,

Chegados ao fim de mais um ano, estamos em fase de analisar 

e aprovar o orçamento de 2019, uma das mais importantes 

deliberações que a Assembleia Municipal toma anualmente.

Estou certo que os documentos previsionais vão merecer o 

acolhimento e o pronunciamento favorável. Com o vosso con-

tributo positivo o Município de Espinho manterá o rumo de 

umas finanças locais sustentadas e uma maior disponibilidade 

para o investimento.

Este orçamento vai permitir o crescimento económico, a reali-

zação de importantes obras estruturais em curso e uma maior 

coesão social do concelho de Espinho.

A atribuição do cheque-educação alargado aos alunos resi-

dentes no concelho até ao 12º ano de escolaridade, a oferta 

dos livros escolares, a descida da taxa do IMI, a isenção do 

pagamento de taxas de ligação doméstica ao saneamento pú-

blico, são medidas de largo alcance social postas em prática e 

só possíveis porque o saneamento financeiro e a redução da 

dívida municipal tem sido uma prioridade na estratégia orça-

mental dos últimos anos.

O acordo com a EDP para o pagamento total da dívida à em-

presa e a operação de financiamento que teve o aval desta 

Assembleia, e que está neste momento a aguardar o visto do 

Tribunal de Contas, é um exemplo desse trabalho nem sempre 

visível, mas atesta e comprova uma política de redução da dí-

vida municipal e o consequente aumento da disponibilidade 

financeira para financiar projetos de importância estrutural 

para o concelho.

Caras e caros vogais,

Está em curso a obra do RECAFE, com as dificuldades ineren-

tes a um empreendimento que atravessa o coração urbano da 

cidade. Está dado o primeiro passo para a construção do tão 

aguardado e desejado estádio municipal. O novo quartel dos 

bombeiros de Espinho está em marcha, já com terraplanagens 

em curso. Foi concluída dentro do prazo previsto a obra de re-

forço do cabeço do esporão norte levada a cabo pela Agência 

Portuguesa do Ambiente e que vai permitir uma melhor segu-

rança de pessoas e das nossas praias. 

Está em curso a discussão pública do Plano de Ordenamento 

da Orla Costeira, com implicações na nossa frente de mar e nas 

construções do Lugar da Praia em Paramos. A defesa intransi-

gente dos interesses do nosso município e da população da-

quela freguesia do concelho, tem marcado a agenda mediática 

e a discussão pública do polémico Plano-POC.

Caras e caros vogais,

Os eventos de Verão, designadamente o Réveillon de Verão 

e o Festival Oito 24, são já marcas identitárias do calendá-

rio de eventos em Espinho, tal como o Programa de Animação 

de Natal-Espinho Cidade Encantada que gera dinâmicas nos 

agentes económicos locais e é um fator de atração da cidade.



04

INTRODUÇÃO

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Setembro de 2018

E porque o Natal e o Novo Ano estão à porta deixo-vos um 

abraço fraterno de Boas-Festas com a maior prosperidade 

para todos e cada um de vós. Um desejo de paz, alegria e saú-

de para as vossas famílias e para todos os espinhenses!

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Pinto Moreira

Presidente da Câmara
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Exposição ‘Amadeo’ inaugurada com atuação de 
Fernando Tordo
Centenas de pessoas na inauguração da exposição que 
está patente no Museu Municipal Espinho até dia 15 
dezembro

Foi inaugurada a exposição Amadeo, na passada quinta feira (25 
out.), numa cerimónia abrilhantada com a participação especial do 
músico Fernando Tordo e que contou com as presenças de Pinto Mo-
reira, Vicente Pinto, presidente e vice-presidente da autarquia, respe-
tivamente, e dos vereadores da câmara municipal, Quirino de Jesus.

As centenas de pessoas que estiveram presentes nesta inauguração 
foram presenteadas durante a visita com elementos vivos da história 
e obras de Amadeo, em performances na própria sala de exposições.
Poderá visitar de forma gratuita esta exposição coletiva de tributo a 
Amadeo com artistas consagrados e emergentes, que estará patente 
no Museu Municipal de Espinho até ao próximo dia 15 dezembro.

Álvaro Siza Vieira, Manuel Cargaleiro, Joana Vasconcelos, Júlio Resen-
de e Nadir Afonso são alguns dos criadores que conceberam obras 
inspiradas em Amadeo de Souza-Cardoso expostas no Museu Munici-
pal de Espinho pelo centenário da sua morte.
Mário Bismarck, José Rodrigues, Ana Maria Pintora, António Carmo e 
Norberto Nunes são outros dos autores portugueses que integram a 
mostra “Amadeo”, resultante de um convite que a autarquia local di-
rigiu a 100 artistas para que homenageassem com uma obra própria 
a memória do pintor modernista que nasceu em Amarante a 14 de 
novembro de 1887 e morreu em Espinho a 25 de outubro de 1918.

“Amadeo de Souza-Cardoso teve ao longo da sua vida uma forte pre-
sença em Espinho e quisemos assinalar essa ligação com um conjun-
to de iniciativas entre as quais se destaca esta exposição, que reúne 
100 obras de artistas consagrados e emergentes - umas que esses 
criadores já tinham concebido por sua iniciativa e outras que produ-
ziram agora especificamente para atender ao nosso pedido”, revelou 
à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Espinho, Joaquim Pinto 
Moreira.

Espinho avança com obras para concluir rede de 
abastecimento de água
A Câmara de Espinho assinou hoje o auto de consignação 
para conclusão da empreitada 

A Câmara de Espinho assinou hoje, pelas 10 horas, o auto de consigna-
ção da empreitada que lhe permitirá concluir a rede de abastecimento 
de água e drenagem de águas residuais do concelho, e aumentar o 
número de ramais domiciliários locais.

A obra arrancará esta quinta-feira e vai abranger as localidades de 
Anta, Guetim, Silvalde e Paramos, resultando da deteção de “pequenas 
áreas que necessitam de obras de saneamento básico” na sequência 
das “novas expansões urbanas” verificadas no território.

A empreitada visa dotar todos aglomerados do concelho com infraes-
truturas de saneamento básico indispensáveis à melhor qualidade 
de vida dos seus habitantes e contempla a execução de condutas de 
abastecimento de água, de coletores e de estações elevatórias de dre-
nagem de águas residuais domésticas em algumas ruas, assim como a 
execução de 800 ramais domiciliários.

O intuito desta obra pública é fechar os sistemas em baixa, com vis-
ta a otimizar a utilização da capacidade instalada, o que vai permitir 
a extensão do serviço a populações ainda não servidas pela rede no 
concelho.

Essa exposição coletiva integra também dois originais de Amadeo 
de Souza-Cardoso “cedidos para o efeito por familiares do artista”.
É pela abrangência de influências que Amadeo de Souza-Cardoso 
deixou no meio cultural e artístico português, aliás, que Pinto Mo-
reira classifica a mostra patente em Espinho até 15 de dezembro 
como “uma oportunidade rara e original para verdadeiramente se 
compreender a marca que o artista deixou na sociedade portugue-
sa”.
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A Câmara Municipal presta homenagem aos atletas e técnicos es-
pinhenses nas modalidades de Andebol de Praia e Futsal Femini-
no pela prestação de elevado mérito desportivo.

Tratou-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Espinho des-
tinada a homenagear os atletas que foram medalhados nos Jogos 
Olímpicos da Juventude que decorreram em Buenos-Aires, no pas-
sado mês de outubro.

Para Vicente Pinto, vice-Presidente da Câmara Municipal de Espi-
nho com o pelouro do Desporto, esta distinção pretende assinalar 
e realçar o trabalho desenvolvido pelos atletas e pelos seus clu-
bes em prol desporto.

Autarquia homenageia atletas espinhenses 
medalhados em Buenos Aires
Jogos Olímpicos da Juventude ‘18 produziram 3 jovens 
atletas e 2 treinadores medalhados para Espinho

Protocolo para utilização das instalações da Piscina Solário Atlântico
Solução fotovoltaica para eficiência máxima na produção de eletricidade 
pela otimização da posição em relação ao sol

Assinado o protocolo de colaboração entre o Município de 
Espinho e Solarisfloat, com vista à utilização das instalações da 
Piscina Solário Atlântico.

A Solarisfloat concebeu e desenvolveu um projeto denominado 
PROTEVS que consiste em uma solução fotovoltaica caracteriza-
da por uma ilha composta por 180 painéis fotovoltaicos que se 
encontram instalados sobre uma plataforma flutuante garantindo 
uma eficiência máxima na produção de eletricidade pela otimiza-
ção da posição em relação ao sol.
A totalidade do investimento efetuado no referido projeto é de 

empresas nacionais, sem qualquer incentivo quer nacional quer 
europeu.

A Solarisfloat necessitando de proceder, conjuntamente com o 
INEGI da Universidade do Porto, a um conjunto de testes em am-
biente marinho, propôs ao município de Espinho canalizar para a 
instalação desportiva da Piscina Solário Atlântico.

Toda a energia que vier a ser gerada - que se estima não inferior a 
15 MWh entre novembro e maio - será injetada para autoconsumo 
na rede do complexo desportivo em causa, a título gratuito.

A cerimónia contou ainda com a presença do vice-presidente da 
Federação Portuguesa de Futebol, Hermínio Loureiro e represen-
tante da Federação Portuguesa de Andebol.

Futsal - Seleção Sub-19  Feminina | Medalha de Ouro
Atleta da Novasemente Grupo Desportivo
Carolina Taboada Rocha 

Andebol de Praia | Medalha de Prata
Atletas da Escola de Formação de Espinho -  Os Tigres
André Alexandre Lopes Sousa
Miguel José Soares Neves

Andebol de Praia | Medalha de Prata
Técnicos da Seleção
Paulo José Ribeiro Simões Félix
João Vítor dos Santos Pinhal
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ATA N. 15/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZASSEIS DE JULHO DE DOIS 
MIL E DEZOITO.

Aos dezasseis dias do mês de julho do ano dois mil e dezoi-
to, 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 e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por 
se encontrarem de férias, os Senhores Vereadores Quirino Ma-
nuel Mesquita de Jesus e Ana Paula Africano de Sousa e Silva 
e ainda, por motivo justificado, o Senhor Vereador Carlos Nuno 
Lacerda Lopes. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente de-
clarou aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de 
Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. 

Deliberação N.º 130/2018
Objetivos Estratégicos Plurianuais/Mapa Estratégico
Quadriénio 2017-2021
Presente a informação n.º 1137/2018 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem 
como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Mapa Estratégico 2017-2021.  

Deliberação N.º 131/2018
Atribuição de subsídio – Festival Internacional de Folclore 
2018
Presente a informação n.º 1124/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui 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 atribuição de 20.000,00€ (vinte mil euros) 
à Associação de Folclore do Concelho de Espinho entidade res-
ponsável pela realização do “Festival Internacional de Folclore 
de Espinho – Tradições do Mundo”. 

Deliberação N.º 132/2018
Requerimento de Rosa Maria Correia Pinho de 23/04/2018 
(Reg.º 1721/18; NIPG 5772/18); Pedido de Rescisão do 
Ossário n.º 356 do Cemitério Municipal de Espinho
Presente a informação n.º 1123/2018 da Divisão de Servi-
ços Básicos e Ambiente, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui 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 tendo em conta os 
fundamentos apresentados pela requerente e aqueles expos-
tos pelo Sr. Vereador Quirino de Jesus em sua informação que 

ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Setembro de 2018
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analisou e decidiu o pedido da requerente (informação registo 
n.º 897/2018 de 06/06/2018), deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido de rescisão do Ossário n.º 356 que se lhe en-
contra atribuído (titulado pelo alvará n.º 50/16 – Livro 03 – Fls 
50 – emitido em 04/04/2016), ao abrigo do previsto no n.º 8 
do artigo 36.º do Regulamento determinando que para este úl-
timo efeito deverão os serviços do Cemitério proceder à respe-
tiva cessação do alvará que titulava a concessão do Ossário n.º 
356, cuja rescisão foi agora autorizada a pedido da requerente. 
Devendo o processo ser encaminhado para o DSBA para que 
sejam assegurados os demais trâmites regulamentares aplicá-
veis. 

Deliberação N.º 133/2018
Criação de Feira de Produtos Biológicos de Espinho
Presente a informação n.º 1115/2018 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). Vota-
ção: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a propos-
ta de normas de funcionamento, com o qual acordou, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a criação da Feira de Produtos Bioló-
gicos de Espinho. 

Deliberação N.º 134/2018
Indemnização acidente com a viatura 24-EU-55
Presente a informação n.º 1117/2018 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 428,74€ (qua-
trocentos e vinte e oito euros e setenta e quatro cêntimos), 
a FINLOG – Aluguer e Comércio de Automóveis SA, com o NIF 
502584866, referente aos prejuízos decorrentes do acidente 
ocorrido com a viatura 24-EU-55.  

Deliberação N.º 135/2018
Indemnização por danos em viaturas do REE 3
Presente a informação n.º 1118/2018 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 510,45€ (quinhen-
tos e dez euros e quarente e cinco cêntimos), ao Regimento 
de Engenharia de Espinho, com o NIF 600021610, referente 
aos prejuízos decorrentes dos furtos ocorridos nas viaturas do 
REE3. 

Deliberação N.º 136/2018
Cãominhada da Patinhas sem Lar – ratificação de despa-
cho
Presente a informação n.º 1120/2018 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 deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 
que autorizou o pedido de Ana Paula Castro, para realização 
de uma caminhada por parte da Associação Patinhas sem Lar, 
no dia 7 de julho (sábado), de acordo com o horário e percurso 
apresentado no e-mail da Associação. 

Deliberação N.º 137/2018
Pedido de autorização – acampamento no Parque da Cida-
de – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1140/2018 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 unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presi-
dente que autorizou o pedido de Ângela Mourão para acampar 
no Parque da Cidade, por parte dos Pioneiros do Agrupamento 
de Escuteiros 274 Espinho, nos próximos dias 13 e 14 de julho 
(sexta-feira e sábado). 

Deliberação N.º 138/2018
Pedido de autorização de utilização do espaço público
Presente a informação n.º 1142/2018 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 unanimidade, autorizar o pedido do Coordenador 
do Centro Comunitário da Ponte de Anta, Lino Alberto, para 
utilização do espaço público, com mesas frente à mediateca 
do Centro Comunitário para organizar o evento Francesinha 
Solidária, no próximo dia 20 de julho de 2018, tem como ob-
jetivo angariar fundos para o Centro Comunitário da Ponte de 
Anta.  

Deliberação N.º 139/2018
Aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordiná-
ria de 2 e 5 de julho 2018 respetivamente
Em virtude das atas n.ºs 13/2018 e 14/2018 das reuniões 
ordinária e extraordinária da Câmara Municipal de 2 e 5 de ju-
lho 2018 respetivamente, terem sido entregues em fotocópia 
a todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura das mes-
mas, tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 
do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem 
prejuízo das suas prévias aprovações sob a forma de minuta, 
para efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, 
deliberado as suas aprovações por unanimidade. Participaram 
na votação apenas os membros do órgão executivo que estive-
ram presentes na reunião a que se reportam as atas em apre-
ciação. 
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Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 10 de julho 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), um milhão seiscentos 
e sessenta e três mil trezentos e dezanove euros e noventa 
e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão 
quatrocentos e seis mil duzentos e noventa e seis euros e qua-
renta e cinco cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 
ao dia 10 de julho do corrente ano, foram cabimentadas des-
pesas no valor de vinte e nove milhões seiscentos e setenta e 
dois mil e oitocentos e setenta euros e oitenta e quatro cênti-
mos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no 
valor de doze milhões, cento e noventa e quatro mil quatrocen-
tos e quinze euros e cinquenta e três cêntimos. 

Sporting Clube de Silvalde - Época 2017/2018
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail, recebido pela Dire-
ção do Sporting Clube de Silvalde, Hélder Pinho, a agradecer 
todo o apoio e disponibilidade prestado pela Câmara Municipal 
ao longo da passada época 2017/2018.  

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. 

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

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

O Presidente da Câmara Municipal  
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 16/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
DEZOITO 
 
Aos seis dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, 
conforme edital n.º 26/2018 de 27 de julho, nesta cidade de 
Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em 

reunião ordinária, a mesma Câmara sob a presidência do Se-
nhor Vice-Presidente da Câmara, António Vicente de Amorim 
Alves Pinto, com a presença dos Senhores Vereadores Maria 
de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Manuel Mesquita de Jesus, 
Carlos Nuno Lacerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis. 
Estiveram ausentes o Senhor Presidente da Câmara, Joaquim 
José Pinto Moreira, por motivo de férias, e ainda a Sra. Verea-
dora Ana Paula Africano de Sousa e Silva que não justificou a 
falta. Sendo 17.00 horas, o Senhor Vice-Presidente declarou 
aberta a reunião, secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo. 

Antes do início dos trabalhos, os Senhores Vereadores do PS 
solicitaram a suspensão da reunião para análise mais detalha-
da dos processos, tendo a Câmara deliberado retomar a mesma 
no dia 8 de agosto de 2018, pelas 17.00 horas. 

Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Vice-Presidente 
declarou encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a 
presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente 
da Câmara e pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo que a subscreveu.
 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 17/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E 
DEZOITO.

Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, nesta 
cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reto-
mou-se a reunião ordinária da Câmara iniciada em 6 de agosto 
de 2018, sob a presidência do Senhor Vice-Presidente da Câ-
mara, António Vicente de Amorim Alves Pinto, com a presen-
ça dos Senhores Vereadores Maria de Lurdes Santos Ganicho, 
Quirino Manuel Mesquita de Jesus, Adelino Miguel Lino Moreira 
Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado o 
Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, por 
motivo de férias. Foi considerada injustificada a falta do Verea-
dor Carlos Nuno Lacerda Lopes por não ter invocado qualquer 
motivo impeditivo da sua presença na reunião. Sendo 17.00 
horas, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião, 
secretariada pela Chefe da Divisão de Gestão Administrativa, 
Financeira e Turismo. 

Deliberação Nº 140/2018
Aprovação da realização do «Desafio Fotográfico – 12 Me-
ses 12 Fotos 2018» e respetivo “Programa e Regras de 
Participação”
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Presente a informação n.º 1120/2018 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, bom como os documentos na mesma re-
feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e, concordando com a proposta dos serviços de Turismo da Di-
visão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo (DGAFT), 
deliberou, por unanimidade, no âmbito das atribuições previs-
tas nas alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, apro-
vado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alte-
rado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, 
de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), aprovar a realização do 
«Desafio Fotográfico – 12 Meses 12 Fotos (2018)», e para 
efeitos da sua implementação aprovar - ao abrigo do previsto 
das competências previstas nas alínea u) e k) (parte final) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro - 
o respetivo “Programa e Regras de Participação”, nos termos 
dos quais funcionará e se organizará a iniciativa em questão, 
em conformidade com o proposto pelos serviços. Mais delibe-
rou a Câmara, por unanimidade, aprovar atribuir os seguintes 
prémios monetários no âmbito do presente concurso: Prémios 
para a Melhor foto por mês, no valor de 125€ (cento e vinte e 
cinco euros), cada um, no total de 1500€ - doze fotos; Prémio 
para o Melhor conjunto de doze fotografias (uma por cada mês 
do ano), no valor de 125€ (cento e vinte e cinco euros) e reali-
zar a respetiva despesa. 

Deliberação Nº 141/2018
Acordo entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associa-
ção Portuguesa de Artes Marciais para rescisão do pro-
tocolo relativo à cedência da gestão e da exploração do 
Complexo de Ténis de Espinho celebrado em 16 de no-
vembro de 2011
Presente a informação n.º 1241/2018 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 os do-
cumentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câma-
ra tomou conhecimento e deliberou, com 3 votos a favor dos 
eleitos do PSD e 2 votos contra dos Vereadores do PS, aprovar 
o acordo entre a Câmara Municipal de Espinho e a Associação 
Portuguesa de Artes Marciais para rescisão do protocolo relati-
vo à cedência da gestão e da exploração do Complexo de Ténis 
de Espinho celebrado em 16 de novembro de 2011. Os Verea-
dores do PS apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 
vereadores do PS votaram contra o ponto 2 da ordem de traba-
lhos, acordo entre a CME e a APAM para rescisão de protocolo 
relativo à cedência da gestão e da exploração do Complexo de 
Ténis, por considerarem totalmente inaceitável e lesivo para o 
Município de Espinho. Para além de não ter sido minimamente 
cumprido o protocolo vigente, a APAM não pagou os 30.000 
euros relativos ao valor de exploração referentes aos anos de 
2017 e 2018. Como forma de pagamento a APAM propôs a 
título de dação em pagamento, uma listagem de equipamentos 

que afirma valerem cerca de 40.000 euros. Consideramos este 
protocolo de uma enorme gravidade e altamente prejudicial 
para o município.” 

Deliberação Nº 142/2018
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura 
do procedimento por concurso público, para a execução 
da empreitada de “Ampliação e Requalificação da Escola 
Básica Sá Couto”
Presente a informação n.º 1259/2018 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, com os votos a favor dos eleitos do PSD e absten-
ção dos Vereadores do PS, o seguinte: a. Determinar a abertura 
de um procedimento pré-contratual com vista à execução da 
empreitada de obras públicas de “AMPLIAÇÃO E REQUALIFI-
CAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ COUTO” e que, para esse efei-
to, seja adotado um procedimento por concurso público (sem 
publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia), de 
acordo com o preceituado na alínea b), do artigo 19.º do CCP, 
pelo valor base de 3.304.000,00 € (três milhões, trezentos e 
quatro mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; b. 
Para efeitos do previsto no n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, deter-
minar a não contratação por lotes, de acordo com a fundamen-
tação apresentada pelos serviços (no correspondente pedido 
de autorização de despesa e informação); c. Aprovar as peças 
do procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do 
artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minuta), do 
programa do concurso e do caderno de encargos com os res-
petivos anexos, incluindo o projeto de execução nos termos 
do fixado no n.º 1 do artigo 43.º do CCP, o qual foi objeto de 
revisão de acordo com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo e 
que se anexam à presente decisão de contratar; d. Determi-
nar, que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º 
e no artigo 69.º do CCP, a condução deste procedimento seja 
realizada pelo Júri do Procedimento, delegando neste órgão as 
respetivas competências, em respeito pelo estipulado no arti-
go 109.º do CCP, com exceção da competência para a retifica-
ção das peças dos procedimento, para a decisão sobre erros ou 
omissões identificados pelos interessados, para a decisão de 
qualificação dos candidatos ou para a decisão de adjudicação, 
conforme previsto na parte final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicá-
vel por remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referido diploma legal. 
Designando, para efeitos da constituição do júri, os seguintes 
membros: PRESIDENTE - Eng.º Álvaro António das Neves Duar-
te, Chefe da Divisão de Obras Municipais; 1.º EFETIVO - Sílvia 
Maria da Costa Belchior Carvalho, Técnica Superior da Divisão 
de Obras Municipais; 2.º EFETIVO – Joana Patrícia Torres Alves, 
Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; 1.º SUPLENTE 
– Maria José Gonçalves Silva Pato, Técnica Superior da Divisão 
de Obras Municipais; 2.º SUPLENTE – Célia Maria Ferreira Ribei-
ro, Assistente Técnica da Divisão de Obras Municipais; Desig-
nar como gestor do contrato o Eng.º Álvaro António das Neves 
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Duarte (Chefe da Divisão de Obras Municipais), nos termos e 
para os efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do 
CCP, com a função de acompanhar permanentemente a execu-
ção deste. 

Nesta altura, os Vereadores do PS ausentaram-se da sala, sen-
do que o ponto referente à aprovação do anteprojeto de arqui-
tetura do Estádio Municipal não foi discutido e votado por falta 
de quórum. Momentos depois, os Vereadores do PS regressa-
ram à sala, continuando-se com a reunião. 

Deliberação Nº 143/2018
Reconhecimento de situações a abranger no âmbito do 
programa de regularização extraordinária de vínculos 
precários na Administração Pública (Lei nº 112/2017, de 
29 de dezembro)
Presente a informação n.º 1250/2018 da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 
por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e, deliberou, por una-
nimidade, ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 2.º e das alí-
neas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro (programa de regularização extraordinária dos vín-
culos precários; PREVPAP) reconhecer que os vinte e um (21) 
postos de trabalho, abaixo indicados, correspondem a necessi-
dades permanentes do Município - prevendo o Mapa de Pes-
soal do Município de Espinho para o ano de 2018 lugares para 
esses 21 postos de trabalho e existe cabimentação orçamental 
para o efeito - e que o vínculo jurídico dos colaboradores é ina-
dequado, para que possam ser encetados os trâmites e proce-
dimentos para efeitos da regularização extraordinária destes 
vínculos precários nos termos do previsto na Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, nomeadamente para ser publicitado o pro-
cedimento concursal conforme o disposto no n.º 1 do artigo 8.º 
deste diploma legal, mais precisamente os seguintes: a) Ao 
abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 
112/2017: i. Um posto de trabalho para a carreira e categoria 
de Técnico Superior, na Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, com o seguinte conteúdo funcional: Gestão de todo o pro-
cesso de avaliação de desempenho (SIADAP), bem como garan-
tir e transmitir as orientações e informações relevantes sobre a 
matéria; elaborar mapas atualizados da relação dos trabalha-
dores; enviar o reporte de informação via SIIAL para a DGAL 
(saldo inicial; pessoal ao serviço trimestral e semestral, RH Or-
çamento de Estado, diversas alterações e outros) e outras en-
tidades; elaborar o Balanço Social da Autarquia e enviar para as 
entidades competentes; monitorizar o plano de prevenção de 
riscos e infrações conexas e elaborar o relatório de execução 
para envio para o Tribunal de Contas, DGAL e para o Secretário 
de Estado; Acompanhar permanentemente toda a legislação 
vigente na área de gestão de recursos humanos da administra-
ção local; promover estudos e propor medidas que visem ga-
rantir a gestão adequada dos recursos humanos afetos ao Mu-
nicípio; Elaboração de análises e relatórios em diversas áreas 

da gestão dos recursos humanos; Assegurar o cumprimento 
das disposições aplicáveis em sede de comunicação referentes 
às prestações de serviço e suas renovações; proceder à estima-
tiva anual das verbas a orçamentar em despesa com pessoal; ii. 
Um posto de trabalho para a carreira e categoria de Técnico 
Superior, na Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Tu-
rismo, com o seguinte conteúdo funcional: Desenvolver e criar 
meios e suportes de comunicação das atividades e eventos 
municipais através da organização e distribuição do Boletim 
Municipal. Promoção e organização da agenda cultural em arti-
culação com todas as unidades orgânicas do Município. Produ-
ção e divulgação de suportes comunicacionais de caracter in-
formativo para espaços publicitários dedicados à divulgação de 
informação municipal; iii. Um posto de trabalho para a carreira 
e categoria de Técnico Superior, na Divisão de Obras Munici-
pais, com o seguinte conteúdo funcional: Programar, realizar e 
acompanhar a execução de projetos de infraestruturas, edifí-
cios e equipamentos municipais, de infraestruturas urbanas e 
outras áreas de espaços público (arquitetura). Elaborar estudos 
de desenho urbano e de desenho do espaço público. Fiscalizar, 
ou acompanhar a fiscalização por entidades externas, de todas 
as empreitadas municipais designadamente no que respeita 
ao cumprimento do projeto, especificações do caderno de en-
cargos, qualidade e prazos de execução, através da definição e 
implementação de metodologias de controlo de execução de 
obra; iv. Um posto de trabalho para a carreira e categoria de 
Técnico Superior, na Divisão de Planeamento e Projetos Estra-
tégicos, com o seguinte conteúdo funcional: Acompanhar o es-
tudo e implementação de projetos estruturantes de nível me-
tropolitano e regional; Colaborar na recolha, tratamento, 
sistematização e divulgação de informação estatística caracte-
rizadora da realidade socioeconómica do município e participar 
na elaboração de estudos de diagnóstico da realidade conce-
lhia; Colaborar em estudos e/ou na procura de instrumentos 
que viabilizem económica e financeiramente projetos de inves-
timentos do Município, considerando, nomeadamente o finan-
ciamento do investimento e as despesas de funcionamento 
dos futuros equipamentos; Elaborar outros estudos, projetos 
relativamente a assuntos de interesse do Município a pedido 
do Presidente da Câmara; Acompanhar a elaboração de estu-
dos urbanísticos e planos promovidos por entidades externas; 
Realizar e ou coordenar a elaboração de projetos, estudos e ou 
ações que visem a proteção e defesa da qualidade ambiental, 
do património natural e da biodiversidade, bem como a valori-
zação e a requalificação ambiental, paisagística e urbanística 
dos lugares; Promover a Classificação/Desclassificação de imó-
veis, conjuntos ou sítios considerados de interesse municipal e 
sistematizar a informação; v. Um posto de trabalho para a car-
reira e categoria de Técnico Superior, na Divisão de Gestão Ad-
ministrativa, Financeira e Turismo, com o seguinte conteúdo 
funcional: Criação e desenvolvimento de campanhas de Marke-
ting/comunicação do Município; Estabelecer contactos e elabo-
rar estratégias de marketing/ comunicação no âmbito da coo-
peração com os parceiros institucionais. Estabelecer e 
coordenar uma eficaz gestão dos espaços publicitários dedica-
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dos à divulgação de informação municipal. Apoiar na organiza-
ção de eventos, atividades culturais, bem como apoio logístico 
e protocolar; vi. Um posto de trabalho para a carreira e catego-
ria de Assistente Operacional, na Divisão de Obras Municipais, 
com o seguinte conteúdo funcional: Manutenção dos equipa-
mentos municipais; Integra equipa de intervenção rápida nos 
bairros sociais, com vista à satisfação das necessidades pre-
mentes e urgentes nas habitações sociais sob a responsabili-
dade do Município. b) Ao abrigo do previsto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017: i. Quinze (15) postos de 
trabalho para a carreira e categoria de Assistente Operacional, 
na Divisão de Educação e Juventude, com o seguinte conteúdo 
funcional: Garantir o funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino em termos de organização, higiene e limpeza, garantir a 
guarda dos espaços, vigilância e acompanhamento dos alunos. 
Apoio às refeições escolares, atividades de animação e de 
apoio à família, componente de apoio à família, atividades de 
enriquecimento curricular, visitas de estudo, programas de fé-
rias, entre outros. Manutenção e conservação de espaços ver-
des. Conservação, manutenção e boa utilização de material e 
instalações. Participação no desenvolvimento de projetos, ati-
vidades e tarefas definidas pelo município no âmbito dos ser-
viços dos estabelecimentos de ensino ou outros que pela enti-
dade empregadora sejam considerados necessários. Além do 
dever de cumprimento de diretivas e instruções emanadas por 
superiores hierárquicos da entidade patronal, verifica-se ainda 
o dever de cumprimento de diretivas e instruções de encarre-
gados operacionais, trabalhadores dos serviços administrati-
vos do estabelecimento de ensino, coordenadores de estabele-
cimento e elementos das direções dos agrupamentos de 
escolas. Mais deliberou, por unanimidade, para o efeito, e ao 
abrigo das disposições conjugadas do previsto no artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP; aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014; na sua redação em vigor), e no n.º 
2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro 
(regulamenta a tramitação do procedimento concursal de re-
crutamento de trabalhadores em funções públicas; alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril), fazer 
cessar os procedimentos concursais comuns abertos em 2017 
para ocupação daqueles seis postos de trabalho indicados no 
ponto a) da presente deliberação (cuja abertura foi aprovada 
por deliberação da Câmara Municipal tomada em sua reunião 
ordinária de 24/07/2017, publicitado em Diário da República, 
2.ª série, N.º 196 de 11 de outubro de 2017 pelo Aviso n.º 
12150/2017, correspondente às referências Refª A, Refª D, 
Refª E, Refª G, Refª H e Refª I, com fundamento na circunstância 
de os postos de trabalho a ocupar por via desse procedimento, 
nas referências em questão, terem sido reconhecidos pelo ór-
gão executivo, conforme atrás indicado, como abrangidos pelo 
programa de regularização extraordinária dos vínculos precá-
rios com vista à sua regularização no âmbito do regime exce-
cional constante da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. 

Deliberação Nº144/2018
Atribuição de subsídio às festas em honra da Sra. do Mar

Presente a informação n.º 1198/2018 da Divisão de Apoio 
às Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 
4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros) à Comissão de Fes-
tas da Nossa Senhora do Mar 2018, entidade organizadora das 
Festas em Honra de N. Sra. do Mar. 

Deliberação Nº 145/2018
Atribuição de subsídio às Festas em honra de N. Sr. do 
Calvário 2018
Presente a informação n.º 1197/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 
1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à Comissão de Festas da 
Nosso Senhor do Calvário 2018, entidade organizadora das 
festas em honra de N. Sr. do Calvário. 

Deliberação Nº 146/2018
Atribuição de subsídio às Festas em honra de S. Estevão e 
Sra. da Guia de Guetim
Presente a informação n.º 1187/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se 
dá aqui reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 
2.000,00€ (dois mil euros) à Comissão de Festas de S. Estevão 
e N. Sra. da Guia de Guetim, entidade organizadora das festas 
em honra de S. Estevão e N. Sra. da Guia de Guetim. 

Deliberação Nº 147/2018
Atribuição de subsídio à Festa do Emigrante 2018
Presente a informação n.º 1260/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, 
bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por una-
nimidade, aprovar a atribuição de 1.750€ (mil setecentos e 
cinquenta euros) à Associação Paramos em Movimento, como 
entidade responsável pela Festa do Emigrante 2018, em Para-
mos, assumindo o município os gastos relativos ao consumo de 
eletricidade para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 148/2018
Exposição de um Automóvel de Competição na frente do 
Casino – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1246/2018 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em tí-
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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 Sr. Pre-
sidente da Câmara que autorizou o pedido de Heldo D`Araújo, 
Diretor Técnico da Solverde Casinos & Hotéis, para exposição 
de um Automóvel de Competição na frente do Casino Solverde 
de Espinho, nos próximos dias 27 a 31 de julho, entre as 16.00 
horas e as 04.00 horas.  

Deliberação Nº 149/2018
Festa de St.º Estevão N.ª Sr.ª da Guia de Guetim – corte e 
condicionamento de rua ao trânsito
ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1245/2018 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, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de St.º. Estêvão e Nossa Senhora da Guia de Gue-
tim, representada por Sónia Marisa Fial Pereira, para o corte e 
condicionamento ao trânsito da Rua Luís de Camões frente ao 
Parque do Paranho em Guetim, no dia 6 de agosto a partir das 
13.00 horas, para realização da festa de St.º Estêvão N.ª Sr.ª da 
Guia de Guetim. 

Deliberação Nº 150/2018
Festa de St.º Estevão N.ª Sr.ª da Guia de Guetim – corte e 
condicionamento de ruas ao trânsito
ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1244/2018 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, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 
Câmara que autorizou o pedido da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de St.º. Estêvão e Nossa Senhora da Guia de Gue-
tim, representada por Sónia Marisa Fial Pereira, para o corte 
e condicionamento ao trânsito em algumas ruas da freguesia 
de Guetim para realização da festa e procissão em honra de S. 
Estêvão e Nossa Sra. da Guia de Guetim, para os dias 4, 5 e 6 
de agosto, de acordo com o percurso indicado no requerimento 
apresentado pela Paróquia. 

Deliberação Nº 151/2018
Ocupação de espaço público para realização de rastreio
ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1239/2018 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 deli-
berou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 

que autorizou o pedido do Centro Social de Paramos represen-
tado pela Técnica Superior de Educação Marília Costa, para 
ocupação de espaço público para realização de uma campanha 
de sensibilização e de rastreio “Dia Mundial das Hepatites”, em 
conjunto com a ABRAÇO e com a parceria da Câmara Municipal 
de Espinho, de acordo com as datas, horários e locais apresen-
tados no email do Centro, tendo o Sr. Presidente autorizado a 
pretensão por despacho de 19/07/2018. 

Deliberação Nº 152/2018
Pedido de autorização para realização da procissão em 
honra de Nossa Senhora do Mar – ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1306/2018 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, bom como o documento na mesma re-
ferido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-
-Presidente da Câmara que autorizou o pedido da Comissão de 
Festas Nossa Senhora do Mar Silvalde – Espinho, para realiza-
ção da Procissão em Honra da Nossa Senhora do Mar, no dia 5 
de agosto (domingo), com início às 17.00 horas, com o seguin-
te percurso: Capela, Rua São João de Deus, Rua 43, Rua 2, Rua 
do Bairro Piscatório e Capela.  

Resumo Diário de Tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 31 de julho 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): um milhão cento e 
trinta e nove mil quatrocentos e três euros e doze cêntimos. 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão trezentos e vin-
te e cinco mil cento e noventa e um euros e sessenta e seis 
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 31 de 
julho do corrente ano, foram cabimentadas despesas no valor 
de trinta milhões quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e 
noventa euros e sessenta e oito cêntimos, tendo sido efetua-
dos pagamentos até ao mesmo dia no valor de catorze milhões 
noventa e seis mil setecentos e quarenta e oito euros e vinte e 
dois cêntimos. 

Centro Social Paroquial de S. Tiago de Silvalde - Disponibi-
lidade de autocarro - Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta recebida da Direção 
do Centro Social Paroquial de S. Tiago de Silvalde, a agradecer 
o apoio prestado pela Câmara Municipal na disponibilidade do 
autocarro no passado dia 22 de junho de 2018, para realização 
do passeio de final de ano das crianças, que frequentam a pré-
-escola, do Centro Infantil de Silvalde. 

Regimento de Engenharia N.º 3 - Cedência do FACE
Agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta recebida pelo Coman-
dante do Regimento de Engenharia N.º 3, Rui Paulo Brazão 
Martins Costa, a agradecer a cedência do FACE – Fórum de Arte 
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e Cultura de Espinho, nos dias 28 e 29 de junho de 2018, por 
ocasião das Jornadas da Engenharia Militar. 

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

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

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

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 18/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E DEZOITO.  

Aos três dias do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, 

conforme edital n.º 27/2018 de 17 de agosto, nesta cidade de 

Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em 

reunião ordinária, a mesma Câmara sob a Presidência do Se-

nhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a 

presença dos Senhores Vereadores António Vicente de Amo-

rim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, Quirino Ma-

nuel Mesquita de Jesus, tendo faltado, por motivo injustificado, 

os Srs. Vereadores Carlos Nuno Lacerda Lopes, Adelino Miguel 

Lino Moreira Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva. A reu-

nião agendada para as 17.00 horas teve o seu início às 17.30 

horas, por solicitação do Sr. Presidente da Câmara, uma vez 

que à hora marcada só se encontravam presentes os eleitos do 

PSD. 

O Sr. Presidente da Câmara informou que o ponto 1

Aprovação das atas n.ºs 15/2018, 16/2018 e 17/2018 de 

16/07, 6/08 e 8/08 respetivamente, seria retirado da Ordem 

de Trabalhos e agendado para a próxima reunião de Câma-

ra.  

Deliberação Nº 153/2018
Alteração ao contrato “DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CON-
CEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES 

DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEOS PARA VIATURAS 
E DA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES DE ESTA-
CIONAMENTO À SUPERFÍCIE NA CIDADE DE ESPINHO” (es-

critura de 02/12/2005)

Presente a informação n.º 1426/2018 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, no âmbito da execução e acompanhamento do contrato de 

constituição de “DIREITO DE SUPERFÍCIE PARA CONCEPÇÃO, 

CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE DOIS PARQUES DE ESTACIO-

NAMENTO SUBTERRÂNEOS PARA VIATURAS E DA CONCESSÃO 

DE EXPLORAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO À SU-

PERFÍCIE NA CIDADE DE ESPINHO” deliberou, por unanimidade, 

aprovar: i. O Acordo Quadro para alteração ao contrato, celebra-

do por escritura de 02/12/2005 entre o Município de Espinho 

e o Consórcio Concessionário constituído pelas empresas “IR-

MÃOS CAVACO, S.A.” e “CIVIBRAL – SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, 

S.A.”, assumindo hoje a posição contratual de concessionário a 

sociedade comercial “E.S.S.E. – ESTACIONAMENTO À SUPERFÍ-

CIE E SUBTERRÂNEO DE ESPINHO, S.A.”, nos termos e com os 

fundamentos nele constantes e melhor descritos para onde se 

remete e cujo teor aqui se dá como reproduzido na íntegra. ii. 

Propor à Assembleia Municipal que aprove realizar uma alte-

ração ao referido contrato, na sequência do Acordo Quadro, a 

celebrar com a “E.S.S.E. – ESTACIONAMENTO À SUPERFÍCIE E 

SUBTERRÂNEO DE ESPINHO, S.A.”, nos termos constantes do 

Acordo Quadro e da respetiva minuta para o efeito e documen-

tos anexos (para onde se remete e cujo teor aqui se reproduz 

integralmente), aprovando esses documentos e conferindo 

ao órgão executivo a respetiva autorização para esse efei-

to. 

Deliberação Nº 154/2018
Lei-quadro da transferência de competências para as au-
tarquias locais e para as entidades intermunicipais; Deli-

beração sobre o previsto nos artigos 4.º/2 e 39.º/5

Presente a informação n.º 1431/2018 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 in-

tegrante desta ata. Votação: A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento e, tendo presente o previsto na Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto (Lei-quadro das competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais), e com fundamento 

no atrás exposto com o qual concordou, deliberou, por unanimi-

dade: i. No exercício das competências que lhe são conferidas 

pela alínea ccc) 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; al-

terado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, 
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de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei 

n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto) e ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, propor à Assem-

bleia Municipal de Espinho que delibere que seja comunicado 

à Direção-Geral das Autarquias Locais, até ao dia 15 de setem-

bro de 2018, que o Município de Espinho não pretende, no ano 

de 2019, a transferência das competências previstas na Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto – com fundamento no exposto no 

ponto I da informação que antecede a presente deliberação. ii. 

Ao abrigo do previsto nas disposições conjugadas dos nºs 4 e 

5 do artigo 39.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, propor à 

Assembleia Municipal de Espinho que delibere aprovar que o 

elenco global (e em todo o concelho de Espinho) das compe-

tências previstas no n.º 2 do artigo 38.º dessa Lei se mantenha 

no âmbito de intervenção do Município de Espinho, uma vez 

que se revela como indispensável a gestão direta das mesmas 

pelo município, porquanto só dessa forma se cumprem de for-

ma adequada e completa os princípios do superior interesse 

público, da eficiência e eficácia e sobretudo da subsidiariedade 

na descentralização administrativa consagrados na Constitui-

ção da República Portuguesa, isto sem prejuízo da realização 

de acordos de execução por contrato interadministrativo nos 

termos do previsto no RJAL e demais legislação aplicável – com 

fundamento no exposto no ponto II da informação que antece-

de a presente deliberação. iii. Mais deliberou a câmara requerer 

à Presidente da Assembleia Municipal de Espinho a convoca-

ção de uma sessão extraordinária do órgão deliberativo com 

vista à deliberação das propostas em causa. 

Deliberação Nº 155/2018
Acordo Relativo à Regularização da Dívida do Município 

de Espinho à EDP Distribuição - Energia, S.A.

Presente a informação n.º 1378/2018 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, conceder poderes ao Exmo. Sr. 

Presidente da Câmara Municipal para outorga do Acordo, con-

forme alínea f) do número 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro. Mais deliberou a Câmara aprovar o paga-

mento da última prestação prevista no Protocolo de 1997, no 

valor de 7 043 653,79 euros (sete milhões e quarenta e três 

mil e seiscentos e cinquenta e três euros e setenta e nove cên-

timos), nos termos da Minuta de Acordo a celebrar entre o Mu-

nicípio de Espinho e a EDP Distribuição - Energia, S.A.. 

Deliberação Nº 156/2018
Contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo para 
aplicação exclusiva na liquidação da dívida total à EDP 

Distribuição – Energia, S.A.

Presente a informação n.º 1379/2018 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 consulta para efeitos 

da contratação de um empréstimo a médio e longo prazo para 

aplicação exclusiva na liquidação da dívida à EDP Distribuição 

– Energia, S.A., nos termos previsto no Artigo 101.º da Lei n.º 

114/2017, de 29 de dezembro, que aprova a Lei do Orçamento 

de Estado de 2018. 

Deliberação Nº 157/2018
Lançamento de Derrama para efeitos de liquidação e co-

brança em 2019

Presente a informação n.º 1380/2018 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 

referidos (em arquivo). Votação: A Câmara Municipal tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar autoriza-

ção à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) do nº 1 do 

artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ao abrigo da 

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º da mesma Lei, para lançamento 

de derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de im-

posto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), de 1,3%, 

nos termos do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro 

(regime financeiro das autarquias locais e das entidades inter-

municipais).  

Deliberação Nº 158/2018

Participação Variável no IRS de 2019

Presente a informação n.º 1381/2018 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 

determinou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, 

ao abrigo da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 

25º da mesma Lei, deliberar a participação variável no impos-

to sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) de 2019 

à taxa de 4,50%, nos termos do nº 1 do artigo 26º da Lei nº 

73/2013, de 3 de Setembro. 

Deliberação Nº 159/2018
Reconhecimento de situações a abranger no âmbito do 
Programa de Regularização extraordinária de vínculos 
precários na Administração Pública (Lei nº 112/2017, de 

29 de dezembro)
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Presente a informação n.º 1409/2018 da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

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

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

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

dade, ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 2.º e da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro 

(programa de regularização extraordinária dos vínculos precá-

rios; PREVPAP) reconhecer que os nove (9) postos de trabalho, 

abaixo indicados, correspondem a necessidades permanentes 

do Município - prevendo o Mapa de Pessoal do Município de 

Espinho para o ano de 2018 lugares para - quatro (4) postos 

de trabalho e existe cabimentação orçamental para o efeito - 

e que o vínculo jurídico dos colaboradores é inadequado, para 

que possam ser encetados os trâmites e procedimentos para 

efeitos da regularização extraordinária destes vínculos pre-

cários nos termos do previsto na Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro, nomeadamente para ser publicitado o procedimen-

to concursal conforme o disposto no n.º 1 do artigo 8.º deste 

diploma legal, mais precisamente os seguintes: a) Ao abrigo do 

previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, 

no total de nove (9) postos de trabalho, a saber: i. Um (1) posto 

de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Opera-

cional, na Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, com o se-

guinte conteúdo funcional: Saneamento - Executa ramais de 

saneamento, reabilitação de coletores de drenagem de águas 

residuais domésticas e pluviais, tarefas de desobstrução, lim-

peza de colectores e caixas de visita, utilizando ferramentas 

adequadas, bem como outros trabalhos similares ou comple-

mentares. Deliberando, para tal, que o reconhecimento deste 

posto de trabalho no âmbito do PREVPAP fica condicionado à 

posterior aprovação pela Assembleia Municipal da correspon-

dente alteração do Mapa de Pessoal do Município; ii. Dois (2) 

postos de trabalho para a carreira e categoria de Assistente 

Técnico, na Divisão de Apoio às Coletividades e Eventos, com 

o seguinte conteúdo funcional: Realização de serviços admi-

nistrativos vários no âmbito do funcionamento da receção: 

check in e check out dos utentes, contabilidade diária, envio 

de informações para o SEF, registo de reclamações e outras. 

Por o responsável do Parque ao corrente de todas as situações 

inerentes à receção e não só, para que este possa tomar as de-

vidas diligências; iii. Dois (2) postos de trabalho para a carreira 

e categoria de Assistente Operacional, na Divisão de Apoio às 

Coletividades e Eventos, com o seguinte conteúdo funcional: 

Garantir a limpeza dos balneários, edifício principal e outras 

áreas do Parque; Recolha do lixo dentro do recinto; Prestação 

de informações e auxilio aos campistas que o solicitem; Inter-

venção na resolução de eventuais anomalias nomeadamente, 

incêndios, inundações e casos de delito; Cooperação com os 

agentes de polícia e autoridades administrativas na manu-

tenção da ordem pública; iv. Dois (2) postos de trabalho para 

a carreira e categoria de Assistente Operacional, na Divisão de 

Apoio às Coletividades e Eventos, com o seguinte conteúdo 

funcional: Serviço de Portaria. Solicitar identificação a todos 

os que solicitem entrada no Parque, campistas e não campis-

tas. Verificar os cartões de identificação de registo dos cam-

pistas. Reportar à receção todas as situações anómalas de que 

se aperceba ou que lhe sejam transmitidas; v. Dois (2) postos 

de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Técnico, 

na Divisão de Cultura e Museologia, com o seguinte conteúdo 

funcional: Apoio ao serviço de eventos do Museu e do Fórum; 

Serviço de Vigilância e Guardaria; Apoio ao serviço de receção. 

Atendimento ao público na receção do Museu Municipal. Ela-

borar mapas mensais de entrada de visitantes, realização de 

atividades e eventos e venda de merchandising. Deliberando, 

para tal, que o reconhecimento destes dois postos de trabalho 

no âmbito do PREVPAP fica condicionado à posterior aprova-

ção pela Assembleia Municipal da correspondente alteração do 

Mapa de Pessoal do Município. 

Deliberação Nº 160/2018

1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018

Presente a informação n.º 1429/2018 da Divisão de Gestão 

de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 

aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 

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

nimidade, aprovar a 1ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2018, 

conforme o disposto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP - aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho; alterada pela Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, 

Lei n.º 18/2016, de 20 de junho, Lei n.º 42/2016, de 28 de de-

zembro, pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, Lei n.º 70/2017, 

de 14 de agosto, e pela Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto, 

com a redação introduzida pela Declaração de Retificação n.º 

28/2017, de 2 de outubro) e submeter à Assembleia Munici-

pal para aprovação, nos termos da alínea o) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico 

das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de 

março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, 

de 30 de março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro). 

 
Deliberação Nº 161/2018
Aprovação de todas as deliberações contidas no relatório 
final do procedimento por concurso público, para a aquisi-
ção de serviços de “CONFEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEI-

ÇÕES ESCOLARES - 2018/2021”

Presente a informação n.º 1422/2018 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-
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feridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, o seguinte: a. Aprovar o relatório 

final juntamente com os demais documentos que compõem 

a análise das propostas do procedimento por concurso públi-

co para a aquisição de serviços de “Confeção e Distribuição 

de Refeições nos Estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar 

e 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Espinho para os 

anos letivos 2018/2019 (exceto o mês de setembro de 2018) 

| 2019/2020 | 2020/2021”. b. Determinar a adjudicação da 

aquisição de serviços ao concorrente UNISELF – SOCIEDADE 

DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A., pelo preço 

contratual de 764.131,02€ (setecentos e sessenta e quatro 

mil, cento e trinta e um euros e dois cêntimos), acrescidos de 

Iva à taxa legal em vigor. c. Determinar o valor da caução em 

38.206,55€ (trinta e oito mil, duzentos e seis euros e cinquen-

ta e cinco cêntimos), correspondente a 5% do preço contratual. 

d. Aprovar a minuta do contrato (anexa à informação acima re-

ferida), nos termos e para os efeitos previstos no artigo 98.º do 

CCP. 

Deliberação Nº 162/2018
Aprovação do Programa Base do Projeto de Arquitetura 

do Estádio Municipal

Presente a informação n.º 1385/2018 da Divisão de Obras Mu-

nicipais, sobre o assunto em título, que se dá aqui por reprodu-

zida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como 

os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Programa Base do Projeto de Arquitetura do Estádio 

Municipal, nos termos da alínea f) do n. 1 do art.º 33 da Lei 

75/2013 de 12 de setembro. 

Deliberação Nº 163/2018
Linha do Norte – Reabilitação integral da via no troço Espi-
nho – Gaia; minutas de acordo para a supressão da PN ao 
km 315+616 (Bairro Piscatório) e para a beneficiação da 

PI pedonal ao km 317+866 (pontão norte) – revisão

Presente a informação n.º 1400/2018 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 conhecimen-

to do oficio das Infraestruturas de Portugal com referência 

2310812-SS/PN datado de 24/07/2018, bem como das minu-

tas dos dois acordos referentes à Linha do Norte – Reabilitação 

integral da via no troço Espinho – Gaia para a supressão da PN 

ao km 315+616 (Bairro Piscatório) e para a beneficiação da PI 

pedonal ao km 317+866 (pontão norte) e deliberou, por unani-

midade, aprovar as referidas minutas corrigidas apresentadas 

pelas Infraestruturas de Portugal. 

Deliberação Nº 164/2018

Projeto Norma de Controlo Interno 2018

Presente a informação n.º 1387/2018 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, tendo 

presente a informação dos serviços, deliberou, por unanimida-

de, aprovar o “Projeto Norma de Controlo Interno 2018”, que 

segue em anexo, nos termos da alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro. 

Deliberação Nº 165/2018
Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e o 

Lancaster College para o ano letivo 2018/2019

Presente a informação n.º 1398/2018 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A 

Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o acima consi-

derado e a proposta de  minuta de protocolo em causa anexa, 

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

presente minuta e celebrar, com a sociedade comercial English 

Now- Escola de línguas Lda. (Lancaster College) - ao abrigo da 

competência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autar-

quias locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 

Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referido 

“Protocolo de Cooperação entre o Município de Espinho e Lan-

caster College para o ano letivo 2018/2019”, de acordo com os 

considerandos e termos nele fixados. 

Deliberação Nº 166/2018
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e a Associação de Desenvolvimento do Concelho de 
Espinho para apoio ao projeto “Promover o Sucesso”, a 
implementar em escolas do concelho, durante o ano leti-

vo 2018/2019

Presente a informação n.º 1428/2018 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 a Câmara 

Municipal de Espinho e a Associação de Desenvolvimento do 

Concelho de Espinho (ADCE) para apoio ao projeto “Promover 

o Sucesso”, a implementar em escolas do concelho, durante 

o ano letivo 2018/2019, pelo valor máximo de €40.439,41 

(quarenta mil, quatrocentos e trinta e nove euros e quarenta e 

um cêntimos), isento de IVA. 
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Deliberação Nº 167/2018
Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Municí-
pio de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira, no âmbito das Atividades de Enriquecimento 
Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para o ano 

letivo 2018/2019”

Presente a informação n.º 1419/2018 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o acima con-

siderado e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, 

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

presente minuta e celebrar, com o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Laranjeira, ao abrigo do previsto no artigo 15.º da Por-

taria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Protocolo 

de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agrupamento 

de Escolas Dr. Manuel Laranjeira no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

para o ano letivo 2018/2019”, de acordo com os considerandos 

e termos nele fixados.  

Deliberação Nº 168/2018
Celebração de “Protocolo de Colaboração entre o Municí-
pio de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Gomes de Almeida, no âmbito das Atividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo do Ensino Básico para 

o ano letivo 2018/2019”

Presente a informação n.º 1418/2018 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 o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: 

A Câmara tomou conhecimento e, tendo presente o acima con-

siderado e a proposta de minuta de protocolo em causa anexa, 

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

presente minuta e celebrar, com o Agrupamento de Escolas Dr. 

Manuel Gomes de Almeida, ao abrigo do previsto no artigo 15.º 

da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, o referido “Pro-

tocolo de Colaboração entre o Município de Espinho e o Agru-

pamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida no âmbito 

das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º Ciclo 

do Ensino Básico para o ano letivo 2018/2019”, de acordo com 

os considerandos e termos nele fixados.  

Deliberação Nº 169/2018

Doação de mobiliário escolar

Presente a informação n.º 1386/2018 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 conhecimen-

to e deliberou, por unanimidade, nos termos das disposições 

conjugadas das alíneas u) e cc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autar-

quias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei 

n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 

março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro), alienar gra-

tuitamente a favor da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

da Nª Sª da Ajuda de Espinho, pessoa coletiva n.º 501608109 

o conjunto de bens móveis, de tipo mobiliário escolar (556 

mesas e 1024 cadeiras), cujo valor patrimonial atual é igual a 

zero, melhor identificadas na lista anexa à informação acima 

referida, para efeitos da implementação pela Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia da Nª Sª da Ajuda de Espinho do projeto 

Missão Casa Fiz do Mundo de construção de uma escola do 1.º 

e 2.º ciclos em Buba na Guiné Bissau. 

Deliberação Nº 170/2018
Pedido da Paróquia de S. Tiago de Silvalde para ocupação 

da via pública

Presente a informação n.º 1405/2018 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 referi-

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

liberou, por unanimidade, autorizar o pedido do Pároco Manuel 

António Alves da Silva, da Paróquia de Silvalde, para ocupação 

da via pública em algumas ruas da freguesia Silvalde visando 

a realização da procissão religiosa inserida na celebração da 

festa litúrgica de Nossa Senhora das Dores, entre as 17:15 e 

as 18:15 horas do próximo dia 9 de setembro.  

Deliberação Nº 171/2018
Festa em honra do Senhor do Calvário - corte e condicio-

namento de rua ao trânsito – ratificação de despacho

Presente a informação n.º 1388/2018 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, nos termos e para os efeitos do previsto 

no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

ratificar o despacho de 10/08/2018 do Sr. Vice-presidente da 

Câmara que autorizou o pedido da Comissão de Festas Nos-

so Senhor do Calvário, representada por José Augusto Oliveira 

Gomes, para corte ao trânsito da Rua do Calvário em Silvalde 

nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto, entre as 17:00 e a 01:00 

hora.  

Deliberação Nº 172/2018

Pedido de autorização para utilização de espaço público

Presente a informação n.º 1406/2018 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 o documento na mesma re-

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

e deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do espaço 

relvado situado a poente do Centro Multimeios para realiza-

ção de um serviço de almoço volante que a empresa SQEDIO 

pretende realizar no próximo dia 23 de Outubro de 2018, inte-

grado no evento empresarial a levar a efeito no referido Centro 

Multimeios. 

Deliberação Nº 173/2018
Atribuição de apoio à Associação de Futebol de Aveiro 

para a realização da Taça de Honra de Futsal – Masculino

Presente a informação n.º 1427/2018 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 os docu-

mentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara, 

tendo presente o considerado na informação dos serviços aci-

ma referida, com a qual concordou, deliberou, por unanimidade, 

atribuir à Associação de Futebol de Aveiro um apoio no valor 

de 800,00 € (oitocentos euros) para a realização, em Espinho, 

da Taça de Honra de Futsal – Masculino. 

Resumo Diário de Tesouraria

Presente o resumo diário da tesouraria do dia 27 de agosto 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 setecen-

tos e dois mil novecentos e noventa e cinco euros e noventa e 

sete cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão tre-

zentos e trinta e um mil trezentos e vinte e três euros e oitenta 

e seis cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 

27 de agosto do corrente ano, foram cabimentadas despesas 

no valor de trinta milhões quinhentos e sessenta e cinco mil 

novecentos e dezassete euros e cinco cêntimos, tendo sido 

efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de quinze 

milhões duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e oito eu-

ros e trinta e seis cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação

O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 

estão confiadas. 

Reuniões de Câmara

A Câmara deliberou, por unanimidade, adiar a reunião de Câ-

mara do dia 17 de setembro para o dia 18 de setembro, pelas 

17:00 horas, sendo a mesma pública. 

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

deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 

execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente de-

clarou 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 Ad-

ministrativa, Financeira e Turismo que a subscreveu.

O Presidente da Câmara Municipal  
A Secretária da Câmara Municipal.

ATA N. 19/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMA-
RA MUNICIPAL DE DEZOITO DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 
A Câmara Municipal, sob proposta do seu Presidente, deliberou, 
por unanimidade, exarar em ata um voto de pesar pelo faleci-
mento do Sr. Arquiteto Rui Lacerda Machado. Mais deliberou 
que o voto de pesar fosse transmitido à família. 

Ordem do Dia 
Deliberação Nº 174/2018
Aprovação das atas n.ºs 15/2018 de 16 de julho, 16/2018 de 
6 de agosto, 17/2018 de 8 de agosto e 18/2018 de 3 de se-
tembro
Em virtude das atas n.ºs 15/2018 de 16 de julho, 16/2018 
de 6 de agosto, 17/2018 de 8 de agosto e 18/2018 de 3 de 
setembro terem sido entregues em fotocópia a todos os ele-
mentos da Câmara, prescindiu-se da leitura das mesmas, ten-
do a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo das 
suas prévias aprovações sob a forma de minuta, para efeitos 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado 
as suas aprovações, tendo as atas n.ºs 15/2018 de 16 de ju-
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lho e 18/2018 de 3 de setembro sido aprovadas por unanimi-
dade e as atas n.ºs 16/2018 de 6 de agosto e 17/2018 de 8 
de agosto sido aprovadas por maioria com 3 votos a favor e 
2 votos contra. Participaram na votação apenas os membros 
do órgão executivo que estiveram presentes nas reuniões a 
que se reportam as atas em apreciação. Os Srs. Vereadores do 
PS protestaram apresentar declaração de voto, por escrito e 
no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a mesma não foi 
apresentada. 

Deliberação Nº 175/2018
“AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ 
COUTO” – Ratificação da decisão sobre esclarecimentos, 
listas de erros e omissões, suprimento e retificação do 
Caderno de Encargos e prorrogação do prazo fixado para 
a apresentação de propostas
Presente a informação n.º 1506/2018 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 
“AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA SÁ COU-
TO”, ratificar as decisões de aprovar a Lista de Erros e Omissões 
e pedido de esclarecimentos identificados pelos interessados 
e aceites pelo Júri, aprovar os termos do suprimento daqueles 
erros e omissões que foram aceites e aprovar a retificação do 
“Mapa de Quantidades” (anexo designado de “Mapa de quan-
tidades apos lista EO”), e da peça desenhada n.º 2, bem como, 
que seja introduzida a peça desenhada n.º 41 (artigo 6.6.8.4), 
uma vez que não implicam alterações de aspetos fundamen-
tais das peças do procedimento, nem são passíveis de alterar o 
preço base inicialmente definido, conforme análise do Júri (cfr. 
informação de 29/08/2018 com o registo n.º I, CP, 866/2018) 
e conceder prorrogação do prazo para a apresentação das pro-
postas, por período equivalente ao do atraso verificado, con-
forme o estatuído no n.º 1 do artigo 64.º do CCP, proferidas pelo 
Sr. Presidente da Câmara Municipal em 31 de agosto de 2018 
(cfr. Despacho CP N.º 137/2018), 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 Câmara Muni-
cipal de Espinho, enquanto órgão competente para a decisão 
de contratar. Os Srs. Vereadores do PS protestaram apresentar 
declaração de voto, por escrito e no prazo regimental de 24.00 
horas, contudo a mesma não foi apresentada. 

Deliberação Nº 176/2018
Atribuição de subsídio às Festas em honra de Nossa Se-
nhora da Ajuda 2018
Presente a informação n.º 1509/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a atribuição de 50.000,00 (cinquenta mil 
euros) à Comissão de Festas Santa Maria Maior, como entidade 
responsável pela Festa Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho, 
assumindo o município os gastos relativos ao consumo de ele-
tricidade para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 177/2018
Atribuição de um apoio à “Associação dos Antigos Alunos 
das Escolas da Feira e da Tourada” para a realização do 
seu “34.º Jantar/Convívio” - Utilização do Salão Nobre da 
Piscina Solário Atlântico
Presente a informação n.º 1515/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o acima considerado e a 
proposta apresentada pela Chefe da Divisão de Apoio às Cole-
tividades e Eventos (DACE), com a qual concordou, deliberou, 
por unanimidade, aprovar - ao abrigo da competência previs-
ta na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais – RJAL; 
aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; al-
terado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, 
de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto) – atribuir à “Associação dos Antigos Alunos da 
Escola da Feira e da Tourada” um apoio em espécie com vista 
à realização do seu “34.º Jantar/Convívio” de associados, ma-
terializando-se o mesmo no direito de utilizar, gratuitamente, 
o espaço do Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, no dia 
29 de setembro de 2018, no seguinte horário 14h00 – 00h00, 
sendo que o apoio em causa representa um valor económico de 
320,00€ (trezentos e vinte euros), nos termos do previsto na 
“Tabela de Preços de Cultura, Desporto e Recreio do Município 
de Espinho”. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 11 setembro 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 quatro-
centos e vinte e cinco mil seiscentos e três euros e cinquenta 
e um cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão tre-
zentos e vinte e seis mil oitocentos e vinte e seis euros e ses-
senta e seis cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até 
ao dia 11 de setembro do corrente ano, foram cabimentadas 
despesas no valor de trinta milhões seiscentos e trinta e cinco 
mil setecentos e cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos, 
tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor 
de dezasseis milhões e cinquenta e sete mil duzentos e oiten-
ta e oito euros e quarenta e sete cêntimos. 

Informação do Presidente da Câmara e da Vereação
O Senhor Presidente deu conhecimento à Câmara de diversas 



21

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Setembro de 2018

diligências que efetuou no âmbito das competências que lhe 
estão confiadas. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as 
deliberações tomadas na presente reunião, a fim de terem 
execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 

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

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 20/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
DEZOITO

Ao primeiro dia do mês de outubro 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. 

Deliberação N.º 178/2018
Aprovação da ata n.º 19/2018 de 18 de setembro
Em virtude da ata n.º 19/2018 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 18 de setembro ter sido entregue em fotocópia a 
todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo 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 N.º 179/2018
Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Es-
pinho e o Centro Social de Paramos para apoio aos alunos 
do ensino básico abrangidos pelas medidas seletivas e 
adicionais no suporte à aprendizagem e inclusão-ano le-

tivo 2018/2019
Presente a informação n.º 1557/2018 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 a Câmara Muni-
cipal de Espinho e o Centro Social de Paramos para apoio aos 
alunos do ensino básico abrangidos pelas medidas seletivas e 
adicionais no suporte à aprendizagem e inclusão – ano letivo 
2018/2019, pelo valor base de €20.400,00 (vinte mil e qua-
trocentos euros), isento de IVA. 

Deliberação N.º 180/2018
Agregado familiar de Dionísio Marques Maia; Incumpri-
mento do Pagamento da Renda Mensal por nove meses 
consecutivos; Proposta para a CME determinar a resolu-
ção do arrendamento apoiado e a cessação do respetivo 
direito de ocupação do fogo
Presente a informação n.º 1466/2018 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 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 Dionísio Marques Maia 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, 3.º Direito, em Silvalde, Espinho), ao abrigo e nos ter-
mos das disposições conjugadas das normas constantes do n.º 
1 do artigo 33.º, dos n.ºs 1 e 3 do artigo 65.º e do artigo 66.º 
do “Regulamento de Habitação Social do 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 nove meses consecutivos. Tendo para tal, deliberado 
ainda fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiên-
cia 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 N.º 181/2018
Agregado familiar de João Gonçalves; Incumprimento do 
Pagamento da Renda Mensal por sete meses consecuti-
vos; Proposta para a CME determinar a resolução do ar-
rendamento apoiado e a cessação do respetivo direito de 
ocupação do fogo
Presente a informação n.º 1470/2018 da Divisão de Acção 
Social Intergeracional e Saúde sobre o assunto em título, que 
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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 João Gonçalves e respetivo agregado familiar a 
intenção de determinar a resolução do arrendamento apoiado 
e cessação do respetivo direito de ocupação do fogo que se 
lhe encontra atribuído (sito na Rua Manuel d’Areia, n.º 235, 3.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 
ainda fixar um prazo de dez dias úteis para efeitos de audiên-
cia 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 N.º 182/2018
Incumprimento do Pagamento da Renda por Elisabete 
Marina Praça Couto por 12 meses consecutivos; Proposta 
extraordinária e excecional para liquidação integral da dí-
vida sem pagamento da indemnização
Presente a informação n.º 1559/2018 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 integrante 
desta ata, bem como o documento na mesma referido (em ar-
quivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, concordan-
do com a proposta dos serviços deliberou, por unanimidade, 
autorizar, de forma extraordinária e excecional, que Elisabete 
Marina Praça Couto enquanto titular da ocupação do fogo sito 
no Conjunto Habitacional da Ponte de Anta, Bloco 5, Entrada 
2, 1.º Traseiras (B), na União das Freguesias de Anta e Guetim, 
concelho de Espinho, ao abrigo do n.º 2 do artigo 33.º do “Regu-
lamento de Habitação Social do Município de Espinho” (Regula-
mento n.º 147/2015 publicado em Diário da República, 2ª série, 
n.º 59, de 25 de março de 2015), possa obstar à resolução do 
arrendamento da habitação em causa, procedendo ao paga-
mento de forma integral e numa única prestação, do montante 
das rendas em atraso (à data no montante de 639,84€ [seis-
centos e trinta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos], cor-
respondente a doze meses de renda), sem que para tal lhe seja 
exigido o pagamento da indemnização prevista na parte final 
desta disposição (no montante de 50% do valor das rendas de-
vidas e ainda não pagas), com ter sido sempre cumpridora no 
pagamento da renda até ao momento em que um familiar (a 
sua filha) ter assumido esta responsabilidade mas que deixou 
de o fazer sem avisar a arrendatária, e devendo-se a isso a si-

tuação de incumprimento, uma vez que a D. Elisabete se man-
tinha no fogo de boa-fé e convicta que tinha as rendas em dia, 
bem como pelo facto de a D. Elisabete ser uma pessoa idónea 
e cumpridora de todos os outros deveres, mas especialmente 
pela circunstância de existir uma pessoa, idónea e socialmente 
bem inserida, amiga da D. Elisabete que se disponibilizou e se 
compromete, em nome da arrendatária, a pagar o valor acima 
referido, de modo a regularizar esta situação.  

Deliberação N.º183/2018
Festas em honra de N. Sra. dos Altos-Céus e São Mamede
Presente a informação n.º 1564/2018 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte desta 
ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unani-
midade, autorizar o pedido da Comissão de Festas em honra de 
N. Sra. dos Altos-Céus e São Mamede para que o Grupo de Bom-
bos da comissão de festas possa efetuar a divulgação das fes-
tividades nas principais ruas da Cidade de Espinho (passeios, 
esplanada da beira-mar e Alameda 8) no dia 06 de Outubro de 
2018. Mais deliberou informar que o pedido de realização do 
peditório deverá ser dirigido à secretaria-geral do Ministério da 
Administração Interna, por ser a entidade competente nesta 
matéria. 

Deliberação N.º 184/2018
Liga Portuguesa Contra o Cancro – Peditório Nacional a 
favor dos Doentes Oncológicos
Presente a informação n.º 1560/2018 da Divisão de Gestão 
Administrativa, Financeira e Turismo sobre o assunto em título, 
que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte inte-
grante desta ata, bem como o documento na mesma referido 
(em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deli-
berou, por unanimidade, autorizar o pedido do Núcleo Regional 
do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro para realizar, nos 
dias 31 de outubro a 4 de novembro de 2018, o Peditório Na-
cional a favor dos Doentes Oncológicos na área territorial do 
município de Espinho. 

Deliberação N.º 185/2018
Cerciespinho - Pedido de autorização de venda em espaço 
público – 2.ª fase da Campanha Pirilampo Mágico 2018 – 
ratificação de despacho
Presente a informação n.º 1565/2018 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 unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presi-
dente que autorizou o pedido da Cerciespinho para venda em 
espaço público no âmbito da 2.ª fase da campanha Pirilampo 
Mágico 2018, no período de 24 de setembro a 28 de outubro 
de 2018.  
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Deliberação N.º 186/2018
Alteração à Tabela de Preços
Presente a informação n.º 1562/2018 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 a alteração da tabela de preços, a qual entrara 
em vigor no dia 01 de outubro de 2018, de acordo com a alí-
nea e) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro. 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Votamos contra porque os preços apresentados não es-
tão fundamentados económica e financeiramente”. 

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 25 setembro 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 duzentos e 
sessenta mil cento e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos. 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão trezentos e trinta 
e três mil trezentos e setenta e cinco euros e cinquenta e oito 
cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 25 de 
setembro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 
valor de trinta milhões novecentos e oito mil quatrocentos e 
oitenta e um euros e noventa e um cêntimos, tendo sido efe-
tuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de dezassete 
milhões quinhentos e cinquenta e nove mil trezentos e cin-
quenta e oito euros e setenta e oito cêntimos. 

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

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

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

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 21/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE DEZASSEIS DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO

Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano dois mil e dezoi-
to, nesta cidade de Espinho e no salão nobre da Câmara Munici-
pal 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, Adelino Miguel Lino Moreira 
Reis e Ana Paula Africano de Sousa e Silva, tendo faltado por 
motivo justificado, o Sr. Vereador Carlos Nuno Lacerda Lopes. 
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 187/2018
Aprovação da ata n.º 20/2018 de 1 de outubro
Em virtude da ata n.º 20/2018 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 1 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 188/2018
Programa de Oferta de Cheque-Educação para o ano leti-
vo 2018/2019 e alteração às condições de acesso
Presente a informação n.º 1679/2018 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 Programa Cheque-Educação para o ano letivo 
2018/2019, pelo valor de €103.992,00 (cento e três mil no-
vecentos e noventa e dois euros) e alteração às condições de 
acesso.  

Deliberação Nº 189/2018
Projeto de Inovação Social “À Barca, À Barca”
Presente a informação n.º 1677/2018 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 cofinanciamento do Projeto de Inovação 
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Social “À Barca, À Barca” até ao montante de €8.824 (oito mil e 
oitocentos e vinte e quatro euros), para os três anos de imple-
mentação do projeto, de 2018 a 2020. 

Deliberação Nº 190/2018
Terceira alteração à constituição da Comissão Municipal 
de Toponímia
Presente a informação n.º 1634/2018 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento 
e deliberou, por unanimidade, aprovar a terceira alteração à 
Comissão Municipal de Toponímia, passando esta a ser cons-
tituída pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Pinto Mo-
reira ou o seu representante - Vereadora Lurdes Ganicho; pela 
Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Dra. Filomena Maia 
Gomes; pelo Chefe da Divisão de Obras Particulares e Licen-
ciamentos, Arq. José Costa; pela Chefe de Divisão de Planea-
mento e Projetos estratégicos, Arq. Sandra Almeida; pelo Chefe 
de Divisão de Cultura e Museologia, Dr. Armando Bouçon; por 
uma personalidade de reconhecida relevância social, Prof. Dra. 
Graça Guedes; por um dos Presidentes da Junta da Freguesia a 
que disser respeito o arruamento em análise (Silvalde ou Anta-
-Guetim ou Espinho ou Paramos). 

Deliberação Nº 191/2018
Atribuição de subsídio - Festas em Honra Nossa Senhora 
dos Altos-Céus e S. Mamede 2018
Presente a informação n.º 1566/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 3.000,00€ (três mil eu-
ros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, como entidade res-
ponsável pela Festa em Honra Nossa Senhora dos Altos-Céus 
e S. Mamede, em Esmojães - Anta, assumindo o município os 
gastos relativos ao consumo de eletricidade para as ornamen-
tações da mesma. 

Deliberação Nº 192/2018
Celebração de Protocolo de colaboração entre o Município 
de Espinho e a Associação Cantinho da Ramboia Futebol 
Clube para efeitos da utilização das instalações da Unida-
de C do edifício do antigo “Matadouro Municipal”
Presente a informação n.º 1656/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tendo presente o considerado na infor-
mação acima referida e a proposta de minuta de protocolo em 
causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimida-
de, aprovar a presente minuta e celebrar, com a “Associação 
Cantinho da Ramboia Futebol Clube” – ao abrigo da compe-

tência prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das autarquias 
locais – RJAL; aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei 
n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro) - o referi-
do “Protocolo de colaboração entre o Município de Espinho e a 
Associação Cantinho da Ramboia Futebol Clube para efeitos 
da utilização das instalações da Unidade C do edifício do anti-
go «Matadouro Municipal»”, de acordo com os considerandos e 
termos nele fixados. 

Deliberação Nº 193/2018
Ampliação e requalificação da escola básica Sá Couto – re-
vogação da decisão de contratar
Presente a informação n.º 1655/2018 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, 
determinar o seguinte: a. A não adjudicação da execução da 
empreitada de “AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA SÁ COUTO”, por força do disposto na alínea b) do n.º 1 
do artigo 79.º do CCP; b. A  revogação da decisão de contratar 
identificada na deliberação n.º 142/2018 tomada em reunião 
ordinária de 8 de agosto, de acordo com o n.º 1 do artigo 80.º do 
mesmo diploma legal; c. A realização de todas as formalidades 
necessárias ao término do procedimento em causa. 

Deliberação Nº 194/2018
Decisão de contratar, aprovação das peças para abertura 
do procedimento por concurso público, para a execução 
da empreitada de “REQUALIFICAÇÃO DO J.I. DE GUETIM - 
ESCOLA BÁSICA DE GUETIM”
Presente a informação n.º 1672/2018 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 conhecimen-
to e deliberou, por maioria e abstenção dos Vereadores do 
PS, o seguinte: a. Determinar a abertura de um procedimento 
pré-contratual com vista à execução da empreitada de obras 
públicas de “REQUALIFICAÇÃO DO J.I. DE GUETIM – ESCOLA 
BÁSICA DE GUETIM” e que, para esse efeito, seja adotado um 
procedimento por concurso público (sem publicação de anúncio 
no Jornal Oficial da União Europeia), de acordo com o precei-
tuado na alínea b), do artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 
743.000,00€ (setecentos e quarenta e três mil euros), acres-
cido de IVA à taxa legal em vigor; b. Aprovar a estimativa do 
valor do contrato em 824.730,00€ (oitocentos e vinte e quatro 
mil e setecentos e trinta euros), acrescido da taxa de IVA legal 
em vigor, nos termos do pedido de autorização de despesa e 
informação (registo n.º 604/18 de 29 de setembro), elaborada 
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pela Divisão de Obras Municipais (para onde se remete e cujo 
teor aqui se reproduz para os devidos efeitos); c. Para efeitos 
do previsto no n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, determinar a não 
contratação por lotes, de acordo com a fundamentação apre-
sentada pelos serviços da DOM (no correspondente pedido de 
autorização de despesa e informação); d. Aprovar as peças do 
procedimento, nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do 
artigo 40.º do CCP, mais precisamente do anúncio (minuta), do 
programa do concurso e do caderno de encargos com os res-
petivos anexos, incluindo o projeto de execução nos termos 
do fixado no n.º 1 do artigo 43.º do CCP, o qual foi objeto de 
revisão de acordo com o disposto no n.º 2 do mesmo artigo e 
que se anexam à presente decisão de contratar; e. Determi-
nar que, de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 67.º 
e no artigo 69.º do CCP, a condução deste procedimento seja 
realizada pelo Júri do Procedimento, delegando neste órgão as 
respetivas competências, em respeito pelo estipulado no arti-
go 109.º do CCP, com exceção da competência para a retifica-
ção das peças dos procedimento, para a decisão sobre erros ou 
omissões identificados pelos interessados, para a decisão de 
qualificação dos candidatos ou para a decisão de adjudicação, 
conforme previsto na parte final do n.º 2, do artigo 69.º, aplicá-
vel por remissão do artigo 109.º, n.º 1 do referido diploma legal. 
Designando, para efeitos da constituição do júri, os seguintes 
membros: PRESIDENTE – Eng.º Álvaro António das Neves Duar-
te, Chefe da Divisão de Obras Municipais; 1.º EFETIVO – Sílvia 
Maria da Costa Belchior Carvalho, Técnica Superior da Divisão 
de Obras Municipais; 2.º EFETIVO – Joana Patrícia Torres Alves, 
Técnica Superior da Divisão de Obras Municipais; 1.º SUPLENTE 
– Liliana Antunes Correia, Técnica Superior da Divisão de Obras 
Municipais; 2.º SUPLENTE – Célia Maria Ferreira Ribeiro, Assis-
tente Técnica da Divisão de Obras Municipais; f. Designar como 
gestor do contrato, o Eng.º Álvaro António das Neves Duarte 
(Chefe da Divisão de Obras Municipais), nos termos e para os 
efeitos do estabelecido no n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, com 
a função de acompanhar permanentemente a execução des-
te. 

Deliberação Nº 195/2018
Empreitada de obras públicas de “Requalificação do Ca-
nal Ferroviário do Concelho de Espinho e Estacionamento 
Subterrâneo – Interface” - Primeira proposta de trabalhos 
a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissões
Presente a informação n.º 1675/2018 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 enquanto órgão competente para a decisão de contratar, de 
acordo com as disposições conjugadas no n.º 1 do artigo 36.º do 
CCP e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho (na redação em vigor), determinou, por maioria e 
votos contra dos Vereadores do PS, a modificação objetiva ao 
contrato de empreitada de obras públicas acima identificado, 

ao abrigo do previsto no artigo 370.º e seguintes do CCP, nos 
seguintes termos: i. Aprova o pedido de autorização de des-
pesa e informação da DOM de 05/10/2018 e Mapas anexos, 
enquanto peças procedimentais desta modificação objetiva do 
contrato. ii. Aprova a realização da despesa correspondente à 
modificação objetivo deste contrato em virtude da execução 
de trabalhos a mais e de trabalhos de suprimento de erros, 
no montante global de 90.352,07€ (noventa mil trezentos e 
cinquenta e dois euros e sete cêntimos), acrescido do Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, da seguinte 
forma: TM1 - Desvio de caixas da EDP/PT - preço: 1.670,00€ - 
prazo de execução: 4 dias; TM2 - Maciços para postes de ilumi-
nação H=8m - preço: 66.949,08€ - prazo de execução: 30 dias; 
TM4 - Caixas de Areia - preço: 10.192,42€ - prazo de execução: 
30 dias; TM5 - Fornecimento e aplicação de tampas em FFD 
rasas - preço: 5.004,96€ - prazo de execução: 15 dias; TM 10 - 
Suporte para lancil em cantoneira em chapa para o pontão de 
Silvalde - preço: 1.883.53€ -prazo de execução: 6 dias; TM 13 
- Desvio de linha da EDP no encontro Sul do Pontão da Ribeira 
do Mocho - preço: 4.652,08€ - prazo de execução: 7 dias. O 
adjudicatário apresentou cronograma de execução/financeiro, 
onde além dos prazos de execução apresenta também os pra-
zos de aprovisionamento de materiais, pelo que para o efeito 
deve ser considerado, o início da execução dos trabalhos, após 
a data da redução a escrito dos presentes trabalhos, desfasada 
no tempo necessário para esse aprovisionamento, nos seguin-
tes termos: TM1 - prazo de aprovisionamento de materiais: 26 
dias; TM2 - prazo de aprovisionamento de materiais: 6 dias; 
TM4 – prazo de aprovisionamento de materiais: 15 dias; TM5 - 
prazo de aprovisionamento de materiais: 15 dias; TM 10 - prazo 
de aprovisionamento de materiais: 30 dias; TM 13 - prazo de 
aprovisionamento de materiais: 26 dias. iii. Ordena a execução, 
pelo empreiteiro, dos trabalhos a mais e dos trabalhos de supri-
mento de erros e omissões, identificados no pedido de autori-
zação de despesa e informação da DOM de 05/10/2018 e dos 
Mapas anexos ao referido pedido da DOM de 05/10/2018, ao 
abrigo do previsto nos artigos 373.º e 377.º do Código dos Con-
tratos Públicos (CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro; na sua redação à data da celebração do con-
trato inicial). iv. Determina que o empreiteiro preste caução, 
nos termos do artigo 89.º do CCP, no valor de 4.517,60€ (qua-
tro mil quinhentos e dezassete euros e sessenta cêntimos). v. 
Aprova a minuta do contrato adicional n.º1 ao contrato inicial 
desta empreitada, para efeitos da formalização das modifica-
ções objetivas aqui em causa (em anexo). Os Vereadores do PS 
apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 
do PS votaram contra porque entendem que todos os trabalhos 
deveriam estar contemplados. Receamos que este seja apenas 
o primeiro de muitos outros derivado a um processo cheio de 
imprecisões e omissões, conforme anteriormente já tínhamos 
alertado.” 

Deliberação Nº 196/2018
Delegação de competências relacionadas com sistema de 
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mobilidade e serviço público de transportes de passagei-
ros entre a AMP e o Município de Espinho
Presente a informação n.º 1683/2018 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 Municipal deliberou, 
por unanimidade, nos termos do preceituado no art.º 25.º n.º 
1 alínea k) da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurí-
dico das autarquias locais - RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, 
de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de de-
zembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), remeter, de 
novo, à Assembleia Municipal o dossiê referente à delegação 
de competências relacionadas com sistema de mobilidade e 
serviço público de transportes de passageiros para efeitos de 
autorização de celebração do Contrato Interadministrativo da 
delegação de competências relacionadas com sistema de mo-
bilidade e serviço público de transportes de passageiros entre 
a Área Metropolitana do Porto e o Município de Espinho, nos 
termos da minuta apresentada pela AMP.  

Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 9 outubro 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) quatro milhões tre-
zentos e vinte e dois mil oitocentos e quinze euros e setenta 
e seis cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – um milhão 
trezentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta euros e 
sete cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 9 
de outubro do corrente ano, foram cabimentadas despesas no 
valor de trinta e um milhões cento e sessenta e oito mil oito-
centos e setenta e oito euros e dezoito cêntimos, tendo sido 
efetuados pagamentos até ao mesmo dia, no valor de dezoito 
milhões e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e três 
euros e vinte e oito cêntimos. 

Torneio Internacional Solverde – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta da Associação Acadé-
mica de Espinho a agradecer todo o apoio prestado pela Câma-
ra no Torneio Internacional Solverde, que decorreu nos dias 14 
e 15 de setembro de 2018. 

Grupo Coral La Brenadienne – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail da Direção do Orfeão 
de Espinho a agradecer todo o empenho e colaboração presta-
dos pela Câmara na calorosa receção do Grupo Coral La Brena-
dienne, na cidade de Espinho. 

Mobiliário Escolar Doado – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento do e-mail remetido pelo Cônsul 

Honorário da República da Guiné Bissau, Dr. Joaquim Luís de 
Almeida e Sousa a agradecer a oferta de mobiliário escolar para 
a região de Buba. 

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

Reuniões de Câmara
Foi deliberado que a reunião ordinária a levar a efeito pelas 
17.00 horas do dia 29/10/2018 seja pública. 

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

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

O Presidente da Câmara Municipal 
A Secretária da Câmara Municipal

ATA N. 22/2018
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TRINTA E UM DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 La-
cerda Lopes e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado 
por motivo justificado a Senhora Vereadora 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 197/2018
Aprovação da ata n.º 21/2018 de 16 de outubro
Em virtude da ata n.º 21/2018 da reunião ordinária da Câmara 
Municipal de 16 de outubro ter sido entregue em fotocópia a 
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todos os seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, 
tendo a Câmara, em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e sem prejuízo 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 198/2018
Reconhecimento de situação a abranger no âmbito do 
Programa de Regularização extraordinária de vínculos 
precários na Administração Pública (Lei nº 112/2017, de 
29 de dezembro) nos termos do deliberado pela Câmara 
Municipal de Espinho em sua reunião de 3 de setembro 
de 2018; Descrição do conteúdo funcional correta (um [1] 
Assistente Operacional DSBA - Canalizador)
Presente a informação n.º 1758/2018 da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, deliberou, por 
unanimidade, ao abrigo do previsto no n.º 3 do artigo 2.º e da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de 
dezembro (programa de regularização extraordinária dos vín-
culos precários; PREVPAP) reconhecer que o posto de traba-
lho, abaixo indicado, corresponde a necessidade permanente 
do Município - prevendo o Mapa de Pessoal do Município de 
Espinho para o ano de 2018 lugar para esse posto de trabalho 
e existe cabimentação orçamental para o efeito - e que o vín-
culo jurídico dos colaboradores que exerceram essas funções é 
inadequado, para que possam ser encetados os trâmites e pro-
cedimentos para efeitos da regularização extraordinária deste 
vínculo precário nos termos do previsto na Lei n.º 112/2017, 
de 29 de dezembro, nomeadamente para ser publicitado o pro-
cedimento concursal conforme o disposto no n.º 1 do artigo 8.º 
deste diploma legal, mais precisamente o seguinte: Um (1) pos-
to de trabalho para a carreira e categoria de Assistente Opera-
cional, na Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, com o se-
guinte conteúdo funcional “Canalizador - Funções de natureza 
executiva de carácter manual ou mecânica indispensáveis ao 
funcionamento do serviço, nomeadamente executar trabalhos 
de manutenção e instalação de redes de distribuição de água 
e respetivos ramais de ligação, assentamento de tubagens e 
acessórios, instalação e remoção de contadores, bem como ou-
tros trabalhos similares ou complementares. Possuir carta de 
condução de ligeiros.”. 

Deliberação Nº 199/2018
Delimitação de 10 novas Áreas de Reabilitação Urbana
Presente a informação n.º 1764/2018 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 e 2 abstenções dos Vereadores do PS, aprovar 
as delimitações das 10 novas Áreas de Reabilitação urbana 
(ARU’s), nos termos do n.º 1 do artigo 13.º do Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado pelo D.L. n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei 32/2012, 
de 14 de agosto e em consequência, ao abrigo do disposto na 
alínea r) do n.º 1 do artigo 25.º conjugado com alínea ccc) do n.º 
1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
remeter as mesmas para aprovação da Assembleia Municipal. 
  
Deliberação Nº 200/2018
Proposta de correção material do Plano de Pormenor do 
Estádio do Sporting Clube de Espinho
Presente a informação n.º 1765/2018 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. Votação: A Câmara tomou conhecimento e delibe-
rou, por maioria com dois votos contra dos Vereadores do PS, 
proceder à correção material do Plano de Pormenor do Estádio 
do Sporting Clube de Espinho, nos termos do artigo 122.º do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 
Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração de 
voto: “Os vereadores do Partido Socialista votam contra a pro-
posta de correção material ao plano de Pormenor do Estádio 
Sporting Clube de Espinho, na medida em que não são perce-
tíveis as alterações introduzidas sobretudo no que se refere 
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, 
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-



28

ATAS REUNIÃO DE CÂMARA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Setembro de 2018

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 alteração de 
um plano de pormenor, já por si com tramitações emaranhadas 
e incongruências constatadas na própria ordem de trabalhos, 
resulta a necessidade de um esclarecimento sério e adicio-
nal, com elementos de desenho e documentos devidamente 
apresentados, pelo que os vereadores do Partido Socialista, 
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 4 da ordem de trabalhos da reunião 
de Câmara, “Proposta de correção material ao Plano de Porme-
nor do Estádio Sporting Club de Espinho”, já que foi submetida 
apenas a proposta de correção material ao Plano de Pormenor. 
Tendo a Câmara agora conhecimento da necessidade de se 
proceder à correção material ao Plano, é que esta será realiza-
da, não sendo por esse motivo ainda percetíveis quaisquer cor-
reções. Os elementos elencados serão retificados nos termos 
previstos no artigo 122 do RJGIT. De recordar que o Plano de 
Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho é proprie-
dade da Câmara Municipal de Espinho e à data foi realizado 
pelo Departamento de Ordenamento e Ambiente/Divisão de 
Estudos e Projetos. Atualmente, conforme previsto na alínea 
k) do artigo 17.º do Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais, publicado em DR 2 serie n.º 143 de 26 de julho 
de 2017, essa competência encontra-se na Divisão de Planea-
mento e Projetos Estratégicos.” 

Deliberação Nº 201/2018
Documentos Previsionais para o ano 2019
Presente a informação n.º 1753/2018 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 os documentos na mesma referi-
dos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por maioria com dois votos contra dos Vereadores do 
PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos ter-
mos da alínea a) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 
de Setembro, ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 33º da mes-
ma Lei, os Documentos Previsionais para o ano 2019 – Opções 
do Plano e proposta de Orçamento. Os Vereadores do PS apre-
sentaram a seguinte declaração de voto: “Uma Câmara em ne-
gação, sem saber o que fazer… O orçamento previsional apre-
sentado por este Executivo demostra de um modo evidente o 
atual estado de falência financeira em que a Câmara de Espi-
nho se encontra. Este Orçamento de ilusão não defende os in-
teresses dos cidadãos Espinhenses, o que leva o Partido Socia-

lista a recusar liminarmente este documento, votando contra, 
pelas seguintes razões: A ausência de visão, planeamento es-
tratégico associado a uma gestão assente numa alegada redu-
ção de dívida, baseada em cativações e ausência de investi-
mento sério e criterioso, inevitavelmente leva Espinho à visível 
degradação social e urbana que assistimos, ao agravamento 
das condições em que a população atualmente vive e mais gra-
ve, compromete decisivamente uma proposta de futuro que se 
torna assim insustentável. Este orçamento continua a despre-
zar e a não resolver os grandes problemas da cidade, nomeada-
mente a rede de saneamento e abastecimento de água, o esta-
do ruinoso dos equipamentos municipais, com necessidade de 
investimento para repor a sua qualidade e habitabilidade cal-
culado em mais de 20 milhões de euros, que a Câmara por incú-
ria deverá despender ao longo dos anos e cujo valor não se 
encontra ainda previsto neste orçamento, agravado ainda pela 
acentuada degradação das habitações sociais que este orça-
mento mais uma vez não trata com valores sérios nem aponta 
para uma urgente necessidade de investimento numa politica 
de habitação consciente e capaz de dar casa a muitos jovens 
que hoje abandonam Espinho, demostrando bem o desalinha-
mento desta Câmara com a triste realidade que os Espinhenses 
vivem hoje. De um modo responsável o Partido Socialista, hie-
rarquizou para 2019, cinco vetores fundamentais para incluir 
num orçamento sério, realista e não despesista, mas que visas-
se um processo de reabilitação de Espinho de modo a inverter 
a dinâmica regressiva e de empobrecimento que o concelho 
atravessa. Deste modo o Partido Socialista (PS) propôs à Câma-
ra: 1- a resolução com caráter de urgência do problema da rede 
de água e saneamento do centro urbano de Espinho; 2- capaci-
tação das Juntas de Freguesia com meios para dar apoio con-
creto às mesmas, proporcionando-lhes os meios para fomentar 
a igualdade social, ajudando-as a resolver os problemas sociais 
e de habitação identificados; 3-investimento urgente numa 
política séria de habitação realista e capaz de reverter a deser-
tificação e o envelhecimento do concelho de Espinho; 4- obras 
urgentes e inadiáveis nos edifícios de habitação social; 5- a 
inclusão no Orçamento de verbas concretas destinadas a dar 
início ao urgente processo de requalificação dos equipamentos 
municipais existentes, eliminando a crescente degradação que 
se verifica em quase todos os seus edifícios. A prioridade deve 
passar pela preservação e restauração do degradado Patrimó-
nio existente, ao invés de recorrer a maior endividamento para 
a construção de novos edifícios que a Camara já provou não 
saber gerir. Para os elementos da vereação do PS, o foco deste 
orçamento deve passar pela resolução dos problemas da popu-
lação e visar uma maior atratividade e qualidade de vida no 
concelho, em vez de colocar dinheiro (inexistente para outras 
questões verdadeiramente relevantes) quase exclusivamente 
na freguesia de Espinho, para despesas internas com aumen-
tos aos assessores políticos, funcionários e prestadores de ser-
viços vários, apenas com o objetivo de garantir o apoio político 
à Câmara Municipal, deixando de fora todo o concelho, toda a 
população, essa sim, verdadeiramente necessitada, empobre-
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cida e cada vez mais dependente. O que este orçamento pro-
põe é a continuação do forte desinvestimento nas freguesias, 
tal como aconteceu neste último ano. A Câmara Municipal, im-
possibilitando as Juntas de cumprirem os seus programas elei-
torais, utiliza o Orçamento como mecanismo para fazer política 
partidária em vez de investir na melhoria das condições de vida 
dos cidadãos, de promover o crescimento económico e o desen-
volvimento das freguesias, ou seja, de promover Espinho como 
um concelho unido na diversidade e nas suas diferenças. Este 
orçamento não assume as freguesias como fatores fundamen-
tais de desenvolvimento do concelho. Por outro lado, neste 
orçamento é possível identificar alguns sinais para escamotear 
a sede de privatização de serviços, algo que nos desperta des-
conforto e muita desconfiança. Esta questão é por de mais evi-
dente quando são conhecidos os exemplos de algumas privati-
zações realizadas por esta Câmara que pouco melhoraram os 
termos dos serviços prestados ao cidadão. Veja-se, como 
exemplo, a privatização da recolha de Lixos urbanos que, au-
mentando a despesa da autarquia, agravou em muitas situa-
ções o índice de recolha dos resíduos, tornou a cidade cada vez 
mais exposta à sujidade, mais descuidada, e com ruas, passeios 
e jardins num estado degradante em termos de limpeza e de 
urbanidade. Por outro lado verifica-se que não estão previstas 
nesta proposta de orçamento, quaisquer intervenções relevan-
tes em matéria de requalificação no espaço público urbano, na 
qualificação dos passeios desapropriados, carentes de inter-
venção e, por isso, desadequados para uma população cada 
vez mais envelhecida que hoje vive em Espinho. Apesar de no 
ano transato o PS ter dado um voto de confiança, permitindo a 
aprovação do então orçamento apresentado, o resultado obti-
do foi o investimento explícito em eventos festivos que pouco 
acrescentaram aos espinhenses. Adicionalmente, apresenta-
ram-se grandes ideias de edifícios e projetos desnecessários e 
inconsequentes, parco investimento no que afeta a verdadeira 
qualidade de vida dos espinhenses e uma nítida incapacidade 
em gerar receita, alocando os poucos recursos a atividades de 
reduzido valor acrescentado. A ilusão e o sentido de campanha 
eleitoral em que se apresenta este orçamento leva a que a 
grande parte da estratégia económica e financeira esteja as-
sente na perigosa e perversa política de solicitar empréstimos 
para pagar empréstimos. Esta forma de governação contribui 
simplesmente para a manutenção do título de concelho com 
maior endividamento per capita da área metropolitana onde se 
insere. O Partido Socialista, em consciência, acredita que os Es-
pinhenses merecem uma outra política: séria e dedicada. Acre-
ditamos estar a assistir a uma governação irresponsável, desa-
linhada com o país. Este Orçamento não tem a visão de tornar 
Espinho um pólo de desenvolvimento e crescimento regional e 
nacional. O PSD apresentou um programa eleitoral em 2017 
pelo qual foi eleito e tem obrigação para com os Espinhenses 
de o honrar e cumprir, mas não de qualquer forma. Acima de 
tudo, não o deve fazer comprometendo os órgãos executivos 
do futuro e o futuro dos seus cidadãos. Neste momento, esta-
mos perante um executivo que recorre mais uma vez ao empo-

lamento das receitas com inclusão de rubricas de duvidosa 
concretização e, sem ideias, solicita empréstimos para resolver 
os problemas do curto prazo e gerir o mediatismo. Mas este 
mecanismo é perigoso e falível, ainda mais acentuado perante 
o atual quadro de incerteza e volatilidade que se assiste nos 
mercados financeiros internacionais. A maior parte dos recur-
sos municipais “continuam a ser absorvidos pelas despesas de 
funcionamento”, sendo que uma parte muito significativa dos 
projetos previstos para 2018 não terem sido concretizados, 
nem têm ainda hoje qualquer tipo de financiamento assegura-
do. Um orçamento previsional é uma das principais ferramen-
tas de gestão política de um município, e este orçamento apre-
senta-nos perante um projeto político falido, esgotado que 
demonstra uma clara incapacidade e ausência de estratégia 
para resolver os grandes problemas que o concelho enfrenta. 
Acima de tudo, demonstra desinteresse em resolver os verda-
deiros e identificados problemas dos espinhenses. Espinho 
merece mais e, a nosso ver, é fácil fazer mais e melhor. Espinho 
precisa de uma Câmara Municipal e não de uma comissão de 
festas e entretenimento. O Orçamento previsional para 2019 
apresentado pelo executivo é impensado e infundado, alocan-
do recursos para as festas e para o agravamento da qualidade 
de vida da população de Espinho. De um modo particular e ex-
pressivo, contribui para o aumento das desigualdades sociais, 
agravando substancialmente as diferenças de oportunidade 
entre os espinhenses e entre as nossas freguesias. Deste 
modo o Partido Socialista vota contra este orçamento previsio-
nal para 2019 que é, como superiormente demonstramos, mo-
tor de uma espiral recessiva dirigida à criação de desigualdade 
social. Este orçamento, caso aprovado, contribuirá assim para o 
agravamento das condições de vida da grande maioria dos Es-
pinhenses. E, ao não ser pensado tendo em conta a realidade 
económica, social e cultural de Espinho deve, em consciência, 
ser recusado por todos os espinhenses que lutam por um con-
celho mais justo, mais limpo e socialmente equilibrado, ou seja 
diminuindo as assimetrias territoriais, económicas e sociais 
que este orçamento em vez de resolver agrava.”. 

Deliberação Nº 202/2018
Contratação de Empréstimo a Médio e Longo Prazo para 
aplicação exclusiva na liquidação da Dívida Total à EDP 
Distribuição Energia, S.A.
Presente a informação n.º 1736/2018 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 dois votos contra dos Vereadores 
do PS, nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à Assembleia Munici-
pal nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 25º e da alínea a) 
do nº 1 do artigo 28º do mesmo regime jurídico, a autorização 
para contratação de um empréstimo de médio e longo prazo 
com o Banco BPI até ao montante de 7 043 653,79 €, para o 
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prazo de 20 anos, consignado à liquidação do Acordo de Paga-
mento com a EDP, ao abrigo do artigo 101.º da Lei do Orçamen-
to de Estado para 2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 
29 de dezembro, e para efeitos do disposto na alínea c) do nº 
1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 
49º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro. Os Vereadores do 
PS protestaram apresentar declaração de voto, por escrito e 
no prazo regimental de 24.00 horas, contudo a mesma não foi 
apresentada. 

Deliberação Nº 203/2018
Pedido de parecer prévio vinculativo sobre a celebração 
de contrato de aquisição de serviços na modalidade de ta-
refa para “Responsabilidade Técnica pela Exploração de 
Instalações Elétricas”
Presente a informação n.º 1733/2018 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 in-
tegrante desta ata, bem como os documentos na mesma refe-
ridos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e, 
tendo presente os pressupostos atrás referidos, deliberou, por 
maioria com 2 votos contra dos Vereadores do PS, nos termos 
e para os efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (alterado sucessivamente 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 66/2012, de 31 
de dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro; e regula-
mentado pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio), no artigo 
3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, e nos n.ºs 6 e 7 do 
artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, e uma vez 
que se encontram demonstrados os requisitos legais exigíveis 
para o efeito, emitir parecer prévio vinculativo para a celebra-
ção de contrato de aquisição de serviços de “Responsabilidade 
Técnica pela Exploração de Instalações Elétricas”, na modali-
dade de tarefa, por ajuste direto simplificado a Tiago Osvaldo 
da Silva e Sousa Pereira, engenheiro eletrotécnico, contribuin-
te n.º 232 209 120, pelo valor base de 4.760,00€ (quatro mil 
setecentos e sessenta euros), a que acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, pelo prazo de 90 dias (3 meses). 

Deliberação Nº 204/2018
Pedido de parecer prévio vinculativo sobre a celebração 
de contrato de aquisição de serviços na modalidade de 
tarefa para “Revisão de projetos de Eletricidade e ITUR”
Presente a informação n.º 1763/2018 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, tendo presente os pressupostos atrás referidos, deliberou, 
por maioria com 2 votos contra dos Vereadores do PS, nos 
termos e para os efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro (alterado sucessi-
vamente pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, Lei n.º 66/2012, 
de 31 de dezembro, e Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro; e 

regulamentado pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio), no 
artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, e nos n.ºs 
6 e 7 do artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, e 
uma vez que se encontram demonstrados os requisitos legais 
exigíveis para o efeito, emitir parecer prévio vinculativo para a 
celebração de contrato de aquisição de serviços de “Revisão de 
Projetos de Eletricidade e ITUR”, na modalidade de tarefa, por 
ajuste direto simplificado a Vitor Manuel Miguel Preto, enge-
nheiro eletrotécnico, contribuinte n.º 220 362 530, pelo valor 
base de 3.000,00€ (três mil euros), a que acresce o IVA à taxa 
legal em vigor, pelo prazo de 365 dias. 
 
Deliberação Nº 205/2018
Aprovação das “Normas Internas de organização e funcio-
namento do programa municipal de incentivo à natalida-
de «Cheque-Bebé - Nascer em Espinho»”
Presente a informação n.º 1693/2018 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 tendo 
presente o considerado na informação acima e a proposta de 
projeto de Normas Internas em causa anexa, com a qual con-
cordou, deliberou, por unanimidade, no âmbito das atribuições 
genéricas dos municípios em matéria de saúde de promoção 
do desenvolvimento (no caso ao nível demográfico) previstas 
respetivamente nas alínea g) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (regime jurídico das au-
tarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 
Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 
de março, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei 
n.º 50/2018, de 16 de agosto), e ao abrigo da competência 
regulamentar das câmaras municipais prevista no artigo 241.º 
da Constituição da República Portuguesa e na parte final da 
alínea k) do n.º do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (na sua redação em vigor), aprovar as “Normas Inter-
nas de organização e funcionamento do programa municipal de 
incentivo à natalidade «Cheque-Bebé – Nascer em Espinho»”, 
que estabelecem as regras que norteiam a sua atribuição e 
a organização e funcionamento deste programa, com vista à 
execução do mesmo. 

Deliberação Nº 206/2018
Aprovação das “Normas Internas de Organização e Fun-
cionamento do Fundo de Emergência Social Municipal 
para 2018”
Presente a informação n.º 1754/2018 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 des-
ta ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). 
Votação: A Câmara, tendo presente o considerado na informa-
ção acima referida e a proposta de projeto de Normas Internas 
em causa anexa, com a qual concordou, deliberou, por unanimi-
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dade, no âmbito das atribuições genéricas dos municípios em 
matéria de ação social e saúde previstas respetivamente nas 
alínea g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro (regime jurídico das autarquias locais, aprova-
do em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado 
pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 
de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto), e ao abrigo da competência regulamentar das câ-
maras municipais prevista no artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa e na parte final da alínea k) do n.º do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (na sua re-
dação em vigor), aprovar as “Normas Internas de Organização e 
Funcionamento do Fundo de Emergência Social Municipal para 
2018”, que estabelecem as regras que norteiam a sua atribui-
ção e a execução deste programa municipal no corrente ano 
civil. 

Deliberação Nº 207/2018
Início de procedimento com vista à atribuição a título ex-
cecional e extraordinário de uma habitação T2 em regime 
de arrendamento apoiado, sita na Avenida São João de 
Deus, n.º 2262 – 2º direito – freguesia de Silvalde
Presente a informação n.º 1737/2018 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 integrante 
desta ata. Votação: A Câmara tomou conhecimento e, tendo 
presente a proposta da Divisão de Ação Social, Intergeracional 
e Saúde, deliberou, por unanimidade, encetar um procedimento 
excecional e extraordinário com vista à atribuição em regime 
de arrendamento apoiado do fogo de tipologia T2, propriedade 
do município, sito na Avenida São João de Deus, n.º 2262 – 2º 
Direito, freguesia de Silvalde, no qual os/as candidatos/as que 
eventualmente venham a recusar o fogo não sejam prejudica-
dos na pontuação atribuída que ocupam na listagem de hierar-
quização de candidatos admitidos para atribuição de habitação 
social, de acordo com os termos e fundamento constantes na 
proposta da DASIS.  

Deliberação Nº 208/2018
Protocolo de Colaboração com a Academia de Música de 
Espinho – Atividade de Enriquecimento Curricular (AEC) - 
2018/2019
Presente a informação n.º 1766/2018 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 a Academia de Música de Espinho, no âmbito das 
Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico, para o ano letivo 2018/2019”, pelo valor base de 
€24.130,48 (vinte e quatro mil, cento e trinta euros e quarenta 
e oito cêntimos), isento de IVA.   

Deliberação Nº 209/2018
Festa de São Martinho de Anta
Presente a informação n.º 1746/2018 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 unanimidade, autorizar o pedido da Comissão de 
Festas de São Martinho de Anta, para realização da Festa em 
Honra de São Martinho, nos dias 9 a 11 de novembro de 2018, 
no Largo do Souto na Vila de Anta. 

Deliberação Nº 210/2018
Festa de São Martinho de Anta 2018 - ocupação da via 
pública
Presente a informação n.º 1744/2018 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 referi-
do (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e de-
liberou, por unanimidade, autorizar o pedido da representante 
do projeto da festa em honra ao São Martinho de Anta, Carla 
Oliveira, para o encerramento da rua da Igreja e Rua do Passal, 
em Anta, para preparação dos tapetes florais, bem como ocu-
pação da via pública para passagem da Procissão Solene no dia 
10 de novembro de 2018. 

Deliberação Nº 211/2018
Atribuição de subsídio à Festa em Honra S. Martinho de 
Anta 2018
Presente a informação n.º 1738/2018 da Divisão de Apoio às 
Coletividades e Eventos, sobre o assunto em título, que se dá 
aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 
ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arqui-
vo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a atribuição de 3.000,00€ (três mil eu-
ros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Anta, como entidade res-
ponsável pela Festa em Honra S. Martinho de Anta, em Anta, 
assumindo o município os gastos relativos ao consumo de ele-
tricidade para as ornamentações da mesma. 

Deliberação Nº 212/2018
Indemnização acidente com a viatura 60-PF-81
Presente a informação n.º 1715/2018 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 293,76€ (duzentos 
e noventa e três euros e setenta e seis cêntimos), a FINLOG – 
Aluguer e Comércio de Automóveis SA, com o NIF 502584866, 
referentes aos prejuízos decorrentes do acidente ocorrido com 
a viatura 60-PF-81. 
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Resumo diário da tesouraria
Presente o resumo diário da tesouraria do dia 22 outubro 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 setecen-
tos e noventa e nove mil quinhentos e onze euros e cinquenta 
e cinco cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: um milhão 
trezentos e quarenta e três mil e vinte e três euros e setenta 
e um cêntimos. A Câmara foi ainda informada que, até ao dia 
22 de outubro do corrente ano, foram cabimentadas despesas 
no valor de trinta e um milhões cento e quarenta e seis mil 
seiscentos e sessenta e seis euros e vinte cêntimos, tendo 
sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de de-
zanove milhões trezentos e dezoito mil duzentos e quarenta e 
quatro euros e noventa cêntimos. 

Fundação Serralves – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta remetida pela Funda-
ção Serralves, a manifestar o seu profundo agradecimento pela 
abertura que a Câmara Municipal de Espinho demonstrou no 
evento “A Festa do Outono”, contribuindo de forma significati-
va para a dinâmica do evento e do respetivo impacto bem como 
para o reforço da relação de parceria institucional, que reputam 
de relevante importância. 

Irmandade de Nossa Senhora D`Ajuda – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta da Irmandade de Nos-
sa Senhora D`Ajuda, a agradecer a presença do Sr. Presidente 
da Câmara, na missa campal e na solene procissão, em honra da 
Padroeira, Nossa Senhora D`Ajuda, que teve lugar no passado 
dia 16 de setembro. Agradece ainda o empenhamento pessoal 
do Sr. Presidente da Câmara e também dos seus colaborado-
res. 

Associação dos Antigos Alunos das Escolas da Feira e da 
Tourada – agradecimento
A Câmara tomou conhecimento da carta recebida pelo Presi-
dente da Associação dos Antigos Alunos das Escolas da Feira e 
da Tourada, a agradecer toda a colaboração prestado pela Câ-
mara Municipal, no XXXIV Jantar Convívio entre antigos alunos 
das Escolas da Feira e da Tourada, que teve lugar no emblemá-
tico Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. 

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

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

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

Financeira e Turismo que a subscreveu. 
O Presidente da Câmara Municipal 
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ATAS 
REUNIÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL

INFORMAÇÃO 
FINANCEIRA
RESULTADOS FINANCEIROS A
30 DE NOVEMBRO DE 2018

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A execução das receitas e despesas orçamentais para o mês de Novembro de 2018 é apresentada no quadro seguinte, o 
qual resume, em termos de distribuição de valores, a receita e a despesa, segundo os dois grandes agrupamentos da 
classificação económica: despesa e receita correntes; despesa e receita de capital.

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

Receita Orçamento Cobrada Execução
Receitas Correntes 24.450.360 19.884.273 81,33%
Receitas de Capital 18.151.824 4.407.070 24,28%
Outras Receitas 1.363.578 1.365.226 100,12%

Total da Receita 43.965.762 25.656.569 58,36%

Despesa Orçamento Paga Execução
Despesas Correntes 23.084.840 17.809.261 77,15%
Despesas de Capital 20.880.922 5.235.181 25,07%

Total da Despesa 43.965.762 23.044.442 52,41%
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Liquidada Cobrada Liquidada Cobrada
Própria 12.937.600 12.952.566 14.295.153 14.286.030

Impostos Directos 5.175.391 5.175.391 5.193.515 5.193.515
Impostos Indirectos 1.476.115 1.476.015 1.452.231 1.452.145
Taxas, Multas e Outras Penalidades 1.430.544 1.430.544 1.486.122 1.485.112
Rendimentos de Propriedade 415.788 410.870 473.950 473.950
Venda de Bens e Serviços Correntes 4.316.613 4.284.252 4.265.594 4.257.567
Venda de Bens de Investimento 85.200 85.200 0 0
Outras Receitas Correntes 33.875 86.220 58.516 58.516
Reposições não abatidas no Pagamento 4.074 4.074 1.658 1.658
Saldo da Gerência Anterior 0 0 1.363.568 1.363.568

Alheia 11.251.363 11.251.360 11.370.538 11.370.538
Passivos Financeiros 600.000 600.000 0 0
Fundos Municipais 5.359.662 5.359.662 5.440.061 5.440.061
Outras Transferências 5.291.701 5.291.698 5.930.477 5.930.477

Total da Receita 24.188.963 24.203.926 25.665.692 25.656.569

RECEITA Novembro-2017 Novembro-2018

Faturada Paga Faturada Paga
Encargos Funcionamento 15.541.678 15.980.059 16.514.720 16.241.840

Pessoal 8.339.796 8.544.625 8.389.829 8.389.814
Aquisição de Bens e Serviços 6.903.645 7.132.787 7.497.494 7.449.629
Outras Despesas Correntes 298.237 302.647 627.397 402.397

Serviço da Dívida 1.288.861 1.288.805 1.335.126 1.322.145
Juros e Outros Encargos 198.310 198.254 262.671 262.549
Passivos Financeiros 1.090.551 1.090.551 1.072.456 1.059.596

Investimento Global 3.943.942 3.660.701 4.430.421 4.058.618
Aquisição de Bens de Capital 3.260.303 2.956.599 3.563.705 3.272.357
Transferências de Capital 683.639 704.103 705.780 705.780
Ativos Financeiros 0 0 160.937 80.482

Restantes Despesas 1.207.210 1.207.792 1.304.872 1.421.839
Transferências Correntes 1.207.210 1.207.792 1.304.872 1.304.872
Outras Despesas de Capital 0 0 116.967 116.967

Total da Despesa 21.981.692 22.137.358 23.585.140 23.044.442

DESPESA Novembro-2017 Novembro-2018

Própria
56%

Alheia
44%

Receita Cobrada 2018

70%
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18%

6%
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Investimento Global Restantes Despesas



35

INFORMAÇÃO FINANCEIRA

            Assembleia Municipal de Espinho
Sessão N. 5  |  Setembro de 2018

DÍVIDA Novembro 2017
DÍVIDAS A MÉDIO E LONGO PRAZO 23.396.838,88 22.073.708,81

1. Empréstimos 10.505.865,53 9.182.735,46
2. Outros Credores 12.890.973,35 12.890.973,35

DÍVIDAS A CURTO PRAZO 4.051.652,36 2.608.355,58

1. Empréstimos 600.000,00 0,00
2. Fornecedores e Credores 1.968.504,57 1.165.225,31

2.1. Fornecedores c/c 300.224,61 7.111,28
2.2. Fornecedores faturas em receção conf. 31.501,40 35.008,06
2.3. Fornecedores de Imobilizado c/c 320.402,94 279.382,30
2.4. Estado e outros entes públicos 3.109,18 6.667,49
2.5. Administração Autárquica 0,00 0,00
2.6. Outros Credores 1.313.266,44 837.056,18

3. Operações de tesouraria 1.483.147,79 1.443.130,27
3.1. Estado e outros entes públicos 145.608,43 190.016,54
3.2. Clientes e utentes com caução 67.211,95 75.291,95
3.3. Fornecedores imobilizado com caução 1.199.771,98 1.136.370,22
3.4. Outros Credores 70.555,43 41.451,56

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

TOTAL 27.448.491,24 24.682.064,39
Os dados de Novembro de 2018 são provisórios

Novembro 2018
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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 71.500,00 €            
ASSOCIAÇÃO "AMIGOS DO COLISEU" 503533114 72,00 €                   
ASSOCIAÇÃO PORT. BIBL. ARQUI. DOCUMENTISTAS 501121250 180,00 €                 
ASSOCIAÇÃO PORT. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 501062769 100,00 €                 
ENERGAIA 504454536 2.746,00 €              
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, ER 508905435 7.500,00 €              
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES 501627413 4.756,00 €              
ADSE 600000303 930,00 €                 
ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO CONCELHO ESPINHO 503651907 12,00 €                   
ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO - PORTO CONVENTION & VISITORS 503393517 1.500,00 €              
AMP - AREA METROPOLITANA DO PORTO 501627413 28.704,00 €            
FUNDAÇÃO SERRALVES 502266643 25.000,00 €            

TOTAL 2.848.024,01 €       0,82%
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Período Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17 Dez-17 Mar-18 Jun-18 Ago-18 nov/2018 (*)
N.º Dias 369 397 193 59 42 41 34 37 12 6 8 8 11 9

(*) Dados Provisórios

Evolução do Prazo Médio de Pagamentos

369
397

193

59
42 41 34 37

12 6 8 8 11
9

Dez-11 Dez-12 Dez-13 Dez-14 Jun-15 Dez-15 Jun-16 Dez-16 Jun-17 Dez-17 Mar-18 Jun-18 Ago-18 nov/2018 (*)

Evolução Prazo Médio Pagamentos a Fornecedores

Designação do Eixo, Programa e Projecto / Acção Dotação Pagamento Tx. Ex.
1 FUNÇÕES GERAIS 5.496.629 3.038.522 55,28%

SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 5.182.571 2.894.909 55,86%
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.182.571 2.894.909 55,86%

SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 314.058 143.613 45,73%
PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 314.058 143.613 45,73%

2 FUNÇÕES SOCIAIS 14.972.853 7.953.593 53,12%
EDUCAÇÃO 1.918.221 529.879 27,62%

ENSINO NÃO SUPERIOR 909.159 27.085 2,98%
SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.009.062 502.794 49,83%

SAÚDE 18.450 18.450 100,00%
SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAIS 336.513 46.599 13,85%

SEGURANÇA SOCIAL 0 0 n.a.
AÇÃO SOCIAL 336.513 46.599 13,85%

HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS 11.762.811 6.774.571 57,59%
HABITAÇÃO 238.727 12.999 5,44%
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 4.130.319 1.722.207 41,70%
SANEAMENTO 2.794.916 1.585.401 56,72%
ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.447.209 1.627.160 66,49%
RESÍDUOS SÓLIDOS 1.015.827 894.450 88,05%
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 1.135.813 932.355 82,09%

SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 936.857 584.094 62,35%
CULTURA 383.380 207.793 54,20%
DESPORTO, RECREIO E LAZER 553.477 376.300 67,99%
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0 0 n.a.

3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 10.330.168 2.064.823 19,99%
AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0 n.a.
INDÚSTRIA E ENERGIA 9.052.710 1.158.846 12,80%
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 1.039.044 739.241 71,15%
MERCADOS E FEIRAS 19.284 6.307 32,71%
TURISMO 1.019.761 732.934 71,87%

OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 238.414 166.736 69,94%
4 OUTRAS FUNÇÕES 582.971 374.873 64,30%

OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA 0 0 n.a.
TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 334.300 245.709 73,50%
DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 248.671 129.163 51,94%

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018 - Novembro

Total Geral 31.382.621 13.431.811 42,80%

Pagamentos em Atraso Novembro - 2017 Novembro - 2018 ∆
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.
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* Oficinas, Ateliers e Workshops
** Reuniões, Seminários, Congressos, conferências e Formação.
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CULTURA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.

SERVIÇO DE BILBIOTECAS
A destacar nas atividades culturais da Biblioteca Municipal José 
Marmelo e Silva, com o intuito de promover ações que vão ao 
encontro do desenvolvimento sustentável das nações unidas 
e assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, 
a formação de informática para seniores, permitindo que este 
público-alvo adquirisse conhecimentos nesta área, diminuindo 
a iliteracia digital. Esta atividade teve ainda uma vertente so-
cial, pois o “custo” simbólico de cada participante foi entregar 
um bem alimentar para oferecer a uma associação de solida-

riedade social.

Tricotar Histórias
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

78 participantes

Contos e Cantos para Infantes
Iniciativa promovida por Rui Ramos, de “O 
Baú do contador”.
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.

30 crianças + 50 acompanhantes

1, 2, 3… Read & Play with Me!
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.
Periodicidade: um sábado por mês
Inscrição gratuita.

30 crianças + 45 acompanhantes

Pensar a Escrita
com o escritor Pedro Chagas Freitas
 “Pedro Chagas Freitas escreve cenas variadas. Romances, no-
velas, contos, crónicas, guiões, letras de música, textos publi-

citários e outras imbecilidades. Publicou mais de duas dezenas 
de obras. Está na lista dos mais vendidos em Portugal, em Itália 
e no Brasil. Criou jogos didácticos para estimular a produção 
escrita. Foi nadador-salvador, barman, operário fabril, porteiro 
de discoteca, jogador de futebol. Acredita que o país perfeito é 
a Lamechalândia. E vive por lá todos os dias. “

80 participantes

Cedência de instalações para a 
CerciEspinho
50 participantes

Pensar a Escrita
com o escritor Rui Cardoso Martins
 “Rui Cardoso Martins nasceu em 1967, em Portalegre, e tirou 
o Curso Superior de Comunicação Social da Universidade Nova 
de Lisboa. 
É jornalista fundador do Público, onde mantém a crónica “Le-
vante-se o Réu” (Pública), das mais antigas da imprensa por-
tuguesa, com dois prémios Gazeta de Jornalismo. Como repór-
ter cobriu, entre outros acontecimentos, o cerco de Sarajevo e 
Mostar, na Guerra da Bósnia, e as primeiras eleições livres na 
África do Sul. 
Argumentista fundador e sócio das Produções Fictícias, é co-
-criador do programa satírico Contra-Informação, que escreve 
desde o primeiro episódio. 
Foi co-autor de Herman Enciclopédia, escreveu para Conversa 
da Treta (rádio, televisão e teatro) e para o jornal Inimigo Pú-
blico. 
Co-autor da série dramática Sociedade Anónima, da RTP. 
No cinema, é autor do argumento e guião originais da longa-
-metragem Zona J.”

20 participantes

Yoga, pela via de um conto
“Aula de Yoga para crianças, pela via do conto, onde iremos 
também passar pelas componentes meditativa e introspetiva.
Nesta aula, iremos fazer uma abordagem lúdica ao mundo ma-
ravilhoso do Yoga para crianças. Tendo em atenção o equilíbrio 
entre a espontaneidade e a estrutura, para que os “pequenos” 
participantes se possam expressar de forma criativa, mas ao 
mesmo tempo com respeito por si próprios e pelos outros. 
A pedra basilar da aula será o conto, onde as crianças vão dar 
“vida” ao mesmo, através de posturas de yoga simples e ade-
quadas à estrutura de cada uma.”
Atividade dinamizada pela voluntária Ostilina Nunes.
Periodicidade: 3.º sábado de cada mês
Público alvo: Crianças dos 3 aos 10 anos + 2 acompanhantes

16 crianças e 21 acompanhantes
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Colóquio “Demência um desafio para 
todos”
90 participantes

Exposição de pintura “Lima Carvalho”
100 visitantes

Lançamento do livro de Esmeralda 
Laranjeira
86 participantes

Bebéteca | Pouca Terra
Etecetera Associação Artística 
Este espetáculo baseia-se nas quatro estações do ano e tem 
como objetivo dar a conhecer as alterações climáticas ao mes-
mo tempo que proporciona as experiências que advêm dessas 
transformações. Conta a história de uma viagem de comboio 
pelas estações Primavera, Verão, Outono e Inverno vivenciada 
por Sofia, uma criança muito curiosa, e Paulinha, uma amiga 
que lhe dá a conhecer o que as estações têm de melhor para 
oferecer. É um retrato do mundo real num pequeno quadro que 
se vai transformando com a magia do cenário, da imaginação e 
do som. Entre as paragens do comboio descobrem-se bonecos 
de neve, fruta sazonal, flores, cores e diversas sensações. Fiel 
ao lema deste projeto procuramos oferecer momentos de mui-
ta animação e aprendizagem a todos os que embarcarem nesta 
divertida viagem do “pouca terra”!
Local: Sala Polivalente da Biblioteca Municipal José Marmelo e 
Silva
Destinatários: bebés dos 6 aos 36 meses e famílias

16 bebés + 18 acompanhantes

Conferência “Cidades e Amadeo”
25 participantes

ATC366++ “pequena exposição de peque-
nas obras de grandes artistas e mais umas 
coisas”
70 visitantes

6.ª Edição Formação Informal para 
Seniores: Informática
Público-alvo:
Indivíduos com mais de 55 anos
Condições de acesso
A formação informal para seniores: informática, destina-se 
àqueles que:
     • têm mais de 55 anos;
     • possuam um computador portátil;

     • sejam leitores e tenham a sua situação regularizada na 
Biblioteca Municipal.
Custo:
O custo de cada inscrição será a entrega de um bem alimentar, 
vestuário ou brinquedo que será oferecido à Associação de So-
lidariedade “Espinho Solidário”. Mais informações no balcão de 
atendimento da Biblioteca Municipal ou pelo telefone 22 733 
58 69.

6 participantes

Visitas Guiadas
Todas as sextas feiras 
Público Alvo: Público em geral. 
Sinopse:
Visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal. 
Curiosidades acerca do patrono José Marmelo e Silva. Perceção 
do circuito documental, da organização, dos vários espaços e 
serviços disponibilizados.

64 participantes

Lançamento do livro de Ester de Sousa e Sá
60 participantes

Cedência de instalações para a 
CerciEspinho
40 participantes

Onda Poética
Coordenação: Anthero Monteiro
30 participantes

Pensar a Escrita
com o escritor Aurelino Costa
 “Pedro Chagas Freitas escreve cenas variadas. Romances, no-
velas, contos, crónicas, guiões, letras de música, textos publi-
citários e outras imbecilidades. Publicou mais de duas dezenas 
de obras. Está na lista dos mais vendidos em Portugal, em Itália 
e no Brasil. Criou jogos didácticos para estimular a produção 
escrita. Foi nadador-salvador, barman, operário fabril, porteiro 
de discoteca, jogador de futebol. Acredita que o país perfeito é 
a Lamechalândia. E vive por lá todos os dias. “

30 participantes

7.ª Edição Formação Informal para 
Seniores: Informática
Público-alvo:
Indivíduos com mais de 55 anos
Condições de acesso
A formação informal para seniores: informática, destina-se 
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àqueles que:
     • têm mais de 55 anos;
     • possuam um computador portátil;
     • sejam leitores e tenham a sua situação regularizada na 

Biblioteca Municipal.

2 participantes

Cedência da sala polivalente para a Divisão 
de Ação Social, Intergeracional e Saúde da 
Câmara Municipal de Espinho
30 participantes

Bebéteca | Letras e Chupetas
10 bebés + 12 acompanhantes

Lançamento do livro infantil “Aratipum” de 
Anne Caroline Soares
Sinopse: 
“O tesouro dos gnomos está a correr perigo! O bruxo Aratipum 
os roubou! Com a preciosa ajuda do Leo, do Luca e da Lara irão 
os pequeninos gnomos recuperá-lo?? E, claro, das Fadas Cinti-
lante e Tempestade!.”
Anne Caroline Soares: “Nascida em São Carlos, interior do esta-
do de SP- Brasil no dia 31 de Março de 1978. No Brasil, estudou 
no Colégio Salesiano Dom Bosco. Aos 14 anos mudou-se com 
pais e dois irmãos para Portugal. Formou-se em Comunicação 
na Escola Superior de Educação em Coimbra. Fez estágio numa 
rede de televisão-TVI e em jornais locais. Em 2002, teve um 
acidente de viação e ficou tetraplégica. Após acidente, realizou 
durante dois anos a hora do conto na Biblioteca Municipal de 
Espinho, convivendo diariamente com crianças. O contacto com 
elas durante essas sessões, fez renascer a vontade de escre-
ver. Dedica-se atualmente à escrita, visita regularmente esco-
las. Esse é o quarto livro publicado.”
35 participantes

8.ª Edição Formação Informal para 
Seniores: Informática
Público-alvo:
Indivíduos com mais de 55 anos
Condições de acesso
A formação informal para seniores: informática, destina-se 
àqueles que:
     • têm mais de 55 anos;
     • possuam um computador portátil;
     • sejam leitores e tenham a sua situação regularizada na 
Biblioteca Municipal.
4 participantes

Ação de formação “Intervenção com 
famílias”
Organização: Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde 

da Câmara Municipal de Espinho

25 participantes

Pensar a Escrita
com o escritor João Tordo
 “João Tordo nasceu em Lisboa em 1975. Licenciou-se em Fi-
losofia e estudou Jornalismo e Escrita Criativa em Londres e 
Nova Iorque. Em 2001, venceu o Prémio Jovens Criadores na 
categoria de Literatura. Publicou os romances O Livro dos Ho-
mens sem Luz (2004); Hotel Memória (2007); As Três Vidas 
(2008), que recebeu o Prémio Literário José Saramago e cuja 
edição brasileira foi, em 2011, finalista do Prémio Portugal Te-
lecom; O Bom Inverno (2010), finalista do prémio Melhor Livro 
de Ficção Narrativa da Sociedade Portuguesa de Autores e do 
Prémio Literário Fernando Namora e cuja tradução francesa 
integra as obras selecionadas para a 6.ª edição do Prémio Li-
terário Europeu; e Anatomia dos Mártires (2011), finalista do 
Prémio Literário Fernando Namora, entre outros.
O Deslumbre de Cecilia Fluss marca o fim da trilogia composta 
pelos romances O Luto de Elias Gro e O Paraíso Segundo Lars D. 
Os seus livros estão publicados em França, Itália, Brasil, Sérvia 
e Croácia. Trabalha como cronista, tradutor, guionista e forma-
dor em workshops de ficção.”

25 participantes

ATC366++ “pequena exposição de peque-
nas obras de grandes artistas e mais umas 
coisas”
Os ATC’s (Artist Trading Cards) são, como o nome indica, obras 
de arte criadas com intenção de serem trocadas. Foram usados 
durante um longo período, no meio artístico como cartões de 
visita que representavam as capacidades do artista e eram tro-
cados, em mão, entre artistas, galeristas e negociantes de arte 
entre outros. Com este pequeno catálogo de obras artísticas 
seria assim possível aos interessados ora aprender técnicas de 
outros artistas, possuir uma pequena coleção privada de arte 
ou mesmo usá-los como verdadeiros cartões de visita no mo-
mento de comissionar obras.
Nesta exposição, vamos poder observar uma seleção de obras 
de uma coleção que conta com 482 obras de 30 artistas de 15 
diferentes nacionalidades.

30 visitantes

Oficina “ATCsATCsATCs”
Entrada gratuita, inscrição obrigatória para o email: servocoe-
ducativo.cultura@gmail.com
Nesta oficina foram exploradas algumas das variantes dos 
ATC’s e suas peculiaridades.
Para finalizar e no verdadeiro espírito dos ATC’s, foram troca-
das obras entre os participantes e com os artistas nacionais e 
internacionais que cederam obras para a exposição.

16 participantes
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Cedência de salas para o CINANIMA
300 participantes

Semana Europeia da Prevenção de Resí-
duos – “Leitura Refrescante”
No âmbito da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, 
promovida pela Lipor, que este ano decorrerá de 17 a 25 de 
novembro, a Divisão de Cultura e Museologia, com o apoio da 
Divisão de Ação Social, Intergeracional e Saúde e a Divisão de 
Serviços Básicos e Ambiente da CME, propôs uma ação intitula-
da “Leitura refrescante”. 
A ação consistiu na construção de três bibliotecas comunitá-
rias, a partir de três frigoríficos, já em fim de vida, fornecidos 
pelo Eco-centro do Município de Espinho. Estes foram decora-
dos com o apoio do Centro Comunitário da Ponte de Anta, Cen-
tro Social de Paramos e pela ADCE (Associação de Desenvol-
vimento do Concelho de Espinho) e colocados em três bairros 
sociais do concelho, junto de locais frequentados por crianças. 
A Biblioteca Municipal disponibiliza os livros infanto-juvenis. 
Pretende-se com esta ação criar um espaço de leitura para as 
crianças dos bairros sociais, por forma a estender e cumprir um 
dos objetivos fulcrais da biblioteca, o incentivo à leitura, aliado 
à recuperação e utilização de eletrodomésticos em fim de vida. 
Os livros depois de lidos serão devolvidos, colocados novamen-
te no frigorífico, para que outras crianças tenham acesso ao 
livro.

150 participantes

9.ª Edição Formação Informal para 
Seniores: Informática
Público-alvo:
Indivíduos com mais de 55 anos
Condições de acesso
A formação informal para seniores: informática, destina-se 
àqueles que:
     • têm mais de 55 anos;
     • possuam um computador portátil;
     • sejam leitores e tenham a sua situação regularizada na 
Biblioteca Municipal.

5 participantes

Cedência da sala polivalente Escola Básica 
Espinho 2 - Pedro Chagas Freitas
130 participantes

Cedência de instalações para a 
CerciEspinho
40 participantes

Bebéteca | Letras e Chupetas
Atividades de promoção da leitura para a primeira infância. 
Nas sessões da Bebéteca, acontecem momentos mágicos com 

o bebé e seus familiares. 
Canções, histórias, brincadeiras e experiências sensoriais fa-
zem destas sessões vivências importantes para o desenvolvi-
mento do bebé. 
Público alvo: bebés (0 aos 36 meses) e até 2 acompanhantes.

Inscrição obrigatória.
Limite máximo de inscrições: 10 bebés

10 bebés +  28 acompanhantes

Cedência das instalações para a Associação 
“O Toque”
40 participantes

Apresentação do livro “A promessa 
política” de Mendo Castro Henriques
Cedência da sala polivalente para a Associação dos Amigos da 
BMJMS

50 participantes

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-
tes para a caraterização da realidade cultural do município.

EXPOSIÇÕES
O Museu Municipal de Espinho recebeu durantes os meses de 
Setembro, Outubro e Novembro as seguintes exposições: “Arte 
Xávega – Fotografia de Ricardo Fonseca”; “Música e Palavras – 
Obras da Coleção de Serralves em Espinho”; “3.º Concurso de 
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fotografia Ilustre Amarantino”; “AMADEO”, pintura de tributo a 
Amadeo de Souza-Cardoso; “Ensaios de Expressão”, pintura de 
Olga Branco.

“Arte Xávega “– Fotografia de Ricardo Fonseca
Ricardo Fonseca é economista e fotógrafo amador desde os 
tempos de estudante. Participou em largas dezenas de expo-
sições coletivas e expôs individualmente em várias cidades, 
nomeadamente, Porto, Matosinhos, Lisboa, Coimbra, Braga, 
Macau, Maputo, Vigo, Pusan, Seul e Quioto. É autor de vários 
livros de fotografia e coautor do livro comemorativo da che-
gada dos portugueses ao Japão, 450 Anos de Memórias, com 
texto de Michael Cooper. A exposição “Arte Xávega” resulta de 
um trabalho realizado em 1973 para a participação no Salão 
Nacional de Fotografia da Cidade de Espinho organizado pela 
Comissão Municipal de Turismo, onde obteve vários prémios.

“Música e Palavras: Obras da Coleção de 
Serralves”
Exposição que apresenta um percurso dentro da Coleção de 
Serralves por peças criadas em diferentes contextos históricos 
e geográficos, mas que se relacionam entre si, pela incorpora-
ção da experiência do som no seu discurso visual e conceptual. 
Desde a visão estética do acontecimento, ao papel do artista 
como performer, passando por práticas sonoras experimentais, 
esta mostra propõe uma aproximação à experiência sonora a 
partir da sua dimensão social no contexto contemporâneo. A 
materialidade do som, o poder da palavra como ferramenta so-
nora, a catarse envolvente dos elementos musicais e alusões 
à frenética estética do videoclipe, criam, nesta exposição, um 
percurso com diferentes propostas, ligadas de maneira mais ou 
menos transversal, ao som, à música e à palavra. A exposição 
apresenta obras do grupo Tone Scientists, Luís Paulo Costa, 
Luísa Cunha, Rui Toscano, Pedro Tudela, Ricardo Jacinto, Dara 
Birnbaum e Tony Oursler.
Produção: Fundação de Serralves - Museu de Arte Contemporâ-
nea, Porto. Organização: Museu Municipal de Espinho/Câmara 
Municipal.

“O Concurso de Fotografia Ilustre Amarantino”
A Exposição teve como objetivo promover a arte fotográfica, 
Amarante e uma personalidade que se tenha destacado na sua 
área de atividade ou que contribua de alguma forma para o 
bem desta cidade. Na 3.ª edição, realizada neste ano de 2018, 
o ilustre amarantino escolhido foi o pintor Amadeo de Souza-
-Cardoso um dos nomes maiores da pintura do século XX e que 
serviu de inspiração a todos os amantes da fotografia que par-
ticiparam no concurso. A exposição integrou as fotografias dos 
premiados.

“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.
Visitantes: 1542

SEMINÁRIOS, FORMAÇÕES, CONVÉNIOS, EN-
CONTROS, JORNADAS, REUNIÕES, WORKSHOPS 
E ESPETÁCULOS
Durante os meses de Setembro, Outubro e Novembro o FACE 
acolheu os cursos de geriatria, medicina da dor e paliativos or-
ganizados pelo Centro Hospitalar Gaia/Espinho, a conferência 
“O Papel da Educação na Formação Individual e Coletiva da So-
ciedade Atual”, organizada pela CPCJ de Espinho, e a reunião da 
empresa Group Solutions.
Participantes: 350

PROMOÇÃO CULTURAL
O serviço de promoção cultural durante os meses de Setembro, 
Outubro e Novembro esteve a trabalhar na edição do CINANI-
MA 2018 e do Festival Mar-Marionetas 2019. Fez a divulgação 
e promoção do Cinanima na cidade, com a conceção de objetos 
para decoração do Centro Multimeios e do FACE; executou um 
trabalho de colorir as árvores da rua 19 e outros locais da cida-
de; elaborou o Jornal da Pequenada; organizou a exposição da 
edição 2018 do Cinanima; organizou as sessões para escolas 
e públicos especiais no Centro Multimeios, FACE e Biblioteca 
Municipal.
Espetadores das sessões do FACE e Biblioteca: 1691
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SERVIÇO EDUCATIVO DOS SCM
O serviço Educativo da DCM desenvolveu entre os meses de 
Setembro, Outubro e Novembro  as atividades “Hora dos Maio-
res”, “As Cores do Amadeo” e visitas guiadas à BMJMS e às ex-
posições do MME. Deu por concluído o trabalho no workshop 
“Olho de Peixe”, inserido na evocação do centenário da morte 
de Amadeo de Souza-Cardoso, e cujo resultado do trabalho dos 
participantes culminou numa exposição, que está patente ao 
público. A equipa do SE esteve em Serralves a desenvolver ati-
vidades no âmbito da Festa do Outono.

Participantes: 1265

Atividades                                     Participantes
Hora dos Maiores ------------------------------------- 47
Oficina “As cores do Amadeo” --------------------- 18
ExpressAR-TE ----------------------------------------- 16
Festa do Outono (Museu Serralves) ------------- 903
Visitas Guiadas Exposições ----------------------- 184
Worshop “Olho de Peixe” ---------------------------- 50
Oficina de Arte Postal -------------------------------- 30
 Visitas Guiadas Biblioteca -------------------------- 67

                                        Total de participantes: 126

TURISMO E  
COMUNICAÇÃO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ESPECIAL DIA MUNDIAL DO TURISMO
ESPINHO TV
Para comemorar o Dia Mundial do Turismo, que se realiza 
anualmente a 27 de setembro, a Espinho TV em parceria com 
o serviço de Turismo, promoveram uma emissão especial onde 
se juntaram vários players do turismo em Espinho, entrevista-
dos na Loja Interativa do Turismo.
Indo de encontro ao tema escolhido pela Organização Mundial 
do Turismo – O TURISMO E A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, onde 
está implícita a importância das redes sociais para o setor, a 
transmissão foi feita no Facebook da Espinho TV, no dia 27 de 
setembro.

DESAFIO FOTOGRÁFICO ‘12 MESES 12 FOTOS’
Para comemorar o Dia Mundial do Turismo que se realiza anual-
mente a 27 de setembro, a Câmara Municipal de Espinho orga-

nizou pelo 3º ano consecutivo, o Concurso de Fotografia - “De-
safio Fotográfico - 12 Meses 12 Fotos”.
A exposição dos trabalhos decorreu durante o mês de outubro 
no Centro Multimeios. No dia da inauguração foram entregues 
os prémios às fotos selecionadas no Desafio Fotográfico 12 
meses 12 fotos, para serem incluídas na página oficial do Tu-
rismo de Espinho (www.visit.espinho.pt), bem como no Calen-
dário 2019.
Cada fotografia representava um dos produtos turísticos estra-
tégicos do concelho: Praias, Surf e Mercado Semanal/Feira de 
Espinho.
 

CAFÉ CONCERTO COM DEGUSTAÇÃO DE DOCES E 
PROVA DE VINHOS
Realizou-se na Aipal, um Café Concerto que contou com dois 
Quartetos de Saxofones promovidos pela Escola Profissional 
de Música de Espinho, Degustação de Doces e Prova de Vinhos.
Com o objetivo de promover e dinamizar o comércio local, os 
agentes locais Aipal, Casa Alves Ribeiro e EPME juntaram-se 
nesta iniciativa que teve como objetivo proporcionar um mo-
mento intimista com sabores agradáveis para degustar ao som 
de boa música.
Quem passou pelo espaço, teve ainda oportunidade para co-
nhecer as Fotos Premiadas no “Desafio Fotográfico 12 meses 
12 fotos” e o Calendário 2019 realizado no âmbito da iniciati-
va, distribuído pelos presentes.

AÇÃO SOCIAL 
INTERGERACIONAL 
E SAÚDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AÇÃO SOCIAL
Para além das atividades de gestão corrente no que respeita 
ao atendimento, encaminhamento e acompanhamento de si-
tuações diversas, foi prestado todo o apoio necessário à for-
malização de novas candidaturas (e/ou renovações) para atri-
buição de habitação social municipal, bem como foi prestado 
apoio à formalização de algumas candidaturas (online) para o 
Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU, IP).
Foram realizadas três avaliações de situações de carência eco-
nómica, no âmbito da articulação realizada com a Divisão de 
Desporto (DD) e com a Divisão de Obras Particulares e Licen-
ciamentos (DOPL).
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HABITAÇÃO SOCIAL
Para além das atividades de gestão corrente, deu-se continui-
dade ao atendimento e acompanhamento de proximidade (com 
atendimento semanal nos diversos complexos habitacionais e 
visitas domiciliárias) e à articulação interinstitucional, enquan-
to ações impulsionadoras da promoção do bem-estar da popu-
lação residente em habitação social e numa lógica de procura 
conjunta e partilhada de soluções face à realidade dos vários 
locais.
No âmbito da gestão social dos complexos habitacionais, a DA-
SIS, em articulação com a Divisão de Serviços Básicos e Am-
biente (DSBA), com os serviços de Fiscalização Municipal e com 
a PSP, deu continuidade às ações para retirada e recolha de 
objetos pessoais que se encontravam a ocupar indevidamente 
as partes comuns e garagens (quando existentes) dos prédios 
sitos nos complexos habitacionais de Paramos, Anta e Silvalde.
Ainda neste âmbito, e em articulação com a Rede Local de Ação 
Social de Espinho (RLIS) foi realizada uma diligência de recolha 
de lixo e objetos similares numa habitação em Espinho.
Os serviços prestaram todo o apoio necessário às diligências 
realizadas com vista à Certificação Energética de todos os com-
plexos habitacionais municipais.
Durante o mês de novembro, foram realizadas reuniões de mo-
radores com todas as entradas do Conjunto Habitacional da 
Ponte de Anta.
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
Foi articulado com a Divisão de Obras Municipais (DOM) a rea-
lização de obras de reparação em alguns fogos municipais que 
se encontram vagos, bem como realizado um levantamento de 
todos os pedidos dos/as moradores/as para a substituição das 
banheiras por “polibans”, motivados por questões de saúde.
No que respeita às necessidades de obras de reparação e de 
manutenção, os/as moradores/as continuam a recorrer aos 
serviços para apoio no registo/sinalização de diversos pedidos, 
pelo que se continua a proceder ao seu encaminhamento para 
a DOM, numa lógica de articulação, reforço e procura de solu-
ções conjuntas.

COMISSÕES DE MORADORES 
A Comissão de Moradores de Guetim reuniu, no passado dia 
20 de novembro, com a Vereadora da Ação Social, dando conta 
das preocupações no âmbito do acompanhamento realizado ao 
Complexo Habitacional de Guetim. 

HORTAS COMUNITÁRIAS
A LIPOR realizou mais uma visita de acompanhamento às Hor-
tas Comunitárias de Paramos, tendo a sua avaliação sido muito 
positiva.

ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Em parceria com o Centro Comunitário do Centro Social de Pa-
ramos foram dinamizadas as iniciativas “Entrada Brilha+” (dia 
11 de outubro) e “Quermesse Comunitária” (dia 14 de novem-
bro), 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:

- 9º Baile sénior 2018 (“Baile Final de Verão”), que decorreu no 
dia 23 de setembro, no Salão Nobre da Piscina Solário Atlânti-
co. Nos dias 11 e 12 de setembro foram distribuídos os bilhe-
tes de acesso ao evento e no dia 21 foi realizada a montagem 
e decoração do espaço. Participaram 168 seniores;
- 10º Baile sénior 2018, que decorreu no dia 28 de outubro, 
no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico. Nos dias 16 e 17 
de outubro foram distribuídos os bilhetes de acesso ao evento 
e no dia 26 foi realizada a montagem e decoração do espaço. 
Participaram 83 seniores;
- 11º Baile sénior 2018, (“Baile de S. Martinho”) que decor-
reu no dia 25 de novembro, no Salão Nobre da Piscina Solário 
Atlântico. Nos dias 13 e 14 de novembro foram distribuídos os 
bilhetes de acesso ao evento e no dia 23 foi realizada a monta-
gem e decoração do espaço. Participaram 350 seniores;

- Viagem sénior – Açores - Ilha Terceira e S. Miguel, que decor-
reu de 10 a 14 de setembro;
- Viagem sénior – Itália - Costa Amalfitana, que decorreu de 23 
a 27 de setembro;
- Viagem sénior – Marrocos - Marrakech, que decorreu de 22 a 
26 de outubro. 

PROMOÇÃO DA CIDADANIA E IGUALDADE DE 
GÉNERO
No âmbito da comemoração do Dia Municipal para a Igualdade 
(24 de outubro) e para assinalar esta data em Espinho, foi di-
namizado o Workshop “Igualdade de Género e Discriminação 
(LGBT)”, direcionado para as equipas técnicas das entidades do 
concelho e para as escolas.
No dia 26 de novembro, e no âmbito da comemoração do Dia 
Internacional da Violência Contra as Mulheres, foi dinamizado, 
junto dos dois agrupamentos de escolas do concelho, o proje-
to pedagógico de combate à Violência no Namoro, “Amar-te e 
Respeitar-te”, promovido pela empresa Betweien em coautoria 
com o músico Jimmy P.

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO
Para além das atividades de gestão corrente, o BLV iniciou di-
ligências para a realização da I Gala do Voluntariado do BLV de 
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Espinho, com vista a homenagear as pessoas voluntárias que 
integram o BLV de Espinho. 

GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE (GAE)
No período em análise, o GAE manteve o seu funcionamento 
regular.

TRANSPORTE DE MUNÍCIPES PARA O CHVNG/E
No período em análise, foram registadas um total de 401 uti-
lizações.

REDE DE APOIO ALIMENTAR
Com o início do novo ano letivo, foi retomado o projeto “Rede 
de Apoio Alimentar” permitindo dessa forma que as refeições 
excedentes recolhidas em duas escolas do concelho possam 
ser posteriormente distribuídas pela Paróquia de Espinho junto 
de pessoas em situação de carência.

FÓRUNS/SEMINÁRIOS/AÇÕES DE FORMAÇÃO
Os serviços asseguraram presença nas seguintes ações:
- Conferência “O Papel da Educação na Formação Individual e 
Coletiva da Sociedade Atual”, promovida pela CPCJ de Espinho, 
na manhã do dia 15 de setembro;
- Jornadas “Capacita +” promovidas pela AMP, no dia 19 de se-
tembro, em Vila Nova de Gaia;
- Colóquio “Demência, um desafio para todos”, promovido pela 
UCSP de Espinho do ACES Espinho/Gaia, no dia 21 de setem-
bro, e no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Doença 
de Alzheimer;
- Ação de formação “Violência Doméstica e de Género”, promo-
vida pelo Centro Social de Paramos - no âmbito da abertura do 
Gabinete de Apoio à Vítima “Bem-me-quero” - em articulação 
com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), 
que decorreu no Centro Social de Paramos, nos dias 10, 12, 17, 
23, 25 e 26 de outubro, num total de 30 horas;
- Workshop “Igualdade de Género e Discriminação (LGBT)”, pro-
movido pela CME, no dia 24 de outubro, num total de 6 horas;
- Ação de formação “Intervenção com Famílias: recursos e solu-
ções numa perspetiva sistémica”, promovida pela CME no âm-
bito da Rede Social de Espinho, e que decorreu nos dias 7, 14 e 
16 de novembro, num total de 18 horas;
- Seminário “Habitação e Direitos Humanos”, promovido pela 
Câmara Municipal de Matosinhos, nos dias 8 e 9 de novembro;
- II Encontro Inter Municipal Inter  CPCJ´s, realizado no dia 20 de 
novembro, em Vale de Cambra;
- II Jornadas Municipais de Saúde do Porto, promovidas pela 
Câmara Municipal do Porto, no dia 22 de novembro;
- VII Encontro para Cuidadores “Envelhecimento Ativo. Como 
Promover”, promovido pela Cerciespinho, no passado dia 22 de 
novembro;
- Encontro “Mutualidades”, realizado no passado dia 24 de no-
vembro, em Espinho.

PROGRAMA REDE SOCIAL NO CONCELHO DE 
ESPINHO
Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo da Rede 
Social de Espinho e uma reunião do Grupo de Trabalho “Enve-
lhecimento”.
Foi assegurada presença nas duas reuniões promovidas pela 
Plataforma Supraconcelhia do Grande Porto, bem como numa 
reunião temática promovida pela Plataforma Supraconcelhia 
de Aveiro.
No âmbito do “Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
-Abrigo no Concelho de Espinho” (NPISAE), foi realizada uma 
reunião geral e uma reunião do Grupo de Trabalho “Gestão de 
Casos”, que contou com a presença da Delegada de Saúde Pú-
blica.

OUTRAS INICIATIVAS:
Colaboração na iniciativa “Leitura Refrescante” levada a cabo 
pela Divisão de Cultura e Museologia (DCM), no âmbito da Se-
mana Europeia da Prevenção de Resíduos, promovida pela LI-
POR.

DESPORTO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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

NAVE POLIVALENTE

TONINHO CUP 2018 – SCE VOLEIBOL 
Realizou-se nos dias 21, 22 e 23 de setembro de 2018 a III 
Edição do Torneio com o nome da figura mais carismática do 
voleibol nacional - O Toninho, como é conhecido por todos, é 
uma pessoa muito especial e por isso, todas as homenagens 
são poucas para o Senhor Voleibol. Já foi roupeiro, seccionista e 
diretor. É o rosto e a alma do Sporting Clube de Espinho e, hoje, 
dá nome ao maior evento de pré-época do país: O Toninho Cup 
que contou com a presença de cerca de 700 partcipantes.

TORNEIO MINIVOLEIBOL – SCE VOLEIBOL 
No dia 29 de setembro de 2018, a secção de voleibol do Spor-
ting Clube de Espinho organizou o torneio de Minivoleibol com 
a participação de cerca de 150 pessoas.

TORNEIO AIPAL – SCE VOLEIBOL 
O Torneio “Aipal SC Espinho” com organização da secção de vo-
leibol do Sporting Clube de Espinho decorreu nos dias 29 e 30 
de setembro de 2018, tendo contado com a presença de 100 
atletas e treinadores.
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VI GALA DO DESPORTO
Realizou-se no passado sábado, 27 outubro, a 6ª edição da 
Gala do Desporto, na Nave Polivalente de Espinho, numa noite 
inteiramente dedicada aos atletas, equipas e personalidades 
ligadas ao desporto e que mais contribuíram para a elevação 
do mesmo no concelho de Espinho. Em noite de homenagem 
às personalidades do desporto, foram muitas as surpresas, com 
as participações especiais da Banda de Música da Cidade de 
Espinho, MTV Dance Kids e Giselle Academia de Dança. Além 
dos campeões nacionais da época anterior, foram entregues os 
seguintes prémios: 

Treinador do Ano 
Arménio Martinho Cordeiro
Associação Académica de Espinho 
Atleta Revelação
Eugénia Batista Mota
Associação Académica de Espinho 
Atleta do Ano
Mariana Gonçalves Neves
Associação Académica de Espinho
Equipa do ano 
Voleibol - Cadetes 
Associação Académica de Espinho 
Dirigente do Ano 
Joaquim de Jesus Rocha
Associação Académica de Espinho 
Associação Desportiva do Ano
Associação Académica de Espinho 
Reconhecimento público e homenagem 
Virgínio Ramos Pereira
Associação Académica de Espinho 
Campeões nacionais - época desportiva 2017/2018:

Campeã nacional Sub-17
Badminton Mariana Gonçalves Neves
Associação Académica de Espinho 
Ginástica Rítmica
Campeã nacional Júnior Barbara Mota Santos
Associação Académica de Espinho 
Natação Adaptada  - Absoluta Classe S14 
Vera Lúcia Cardoso
Sporting Clube de Espinho
Andebol Praia - sub-18 Feminino
Leonor Gonçalves; Sara Silva; Mariana Sousa; Mariana Neves; 
Viviana Silva; Beatriz Figueiredo; Joana Resende; Sofia Gonçal-
ves; Maria Cálix; Beatriz Guedes; Ana Frade; Maria João Guima-
rães; Joana Garcês; Maria Sousa; Carolina Pereira; Inês Leite; 
Associação Desportiva Escola Formação de Espinho “Os Tigres” 
Voleibol de Praia - sub-18 feminino 
Ema Pascoal
Porto Vólei 2014 
Ciclismo - Campeão nacional de pista 
Hélder Pereira
Grupo Desportivo da Ronda 

Voleibol de Praia sub-18 Masculino 
Filipe Leite; Guilherme Maia 
Associação Académica de Espinho 
Ginástica Acrobática - Iniciados quadra masculino 
Miguel Moreira; Pedro Vicente; Ricardo Lourenço; Daniel Shy-
mon. Voleibol - Cadetes masculinos David Yaguas; André Fer-
nandes; Pedro Cruzeiro; Rodrigo Gonçalves; Gustavo Marques; 
Guilherme Maia; José Mendes; Gabriel Leite; Rodrigo Pinto; Ber-
nardo Silva; Filipe Leite; Paulo Monteiro; Tomás Brandão; Nuno 
Couto; Bernardo Oliveira; Eduardo Vieira; Manuel Figueiredo 
Associação Académica de Espinho 
Badminton - Segunda divisão séniores 
Ana Marques; Daniela Rodrigues; Catarina Primo; Isabel Pereira 
Novasemente Grupo Desportivo 
Ginástica Trampolins - juvenil 1ª divisão de duplo mini 
trampolim e trampolim individual 
Eugénia Baptista Mota 
Associação Académica de Espinho 
Voleibol - Minis B Feminina 
Lara Reis Pereira; Maria Ventura Oliveira Santos; Lara Leonor 
Ferreira Martins; Francesca; Valentina Correia Lottito; Maria 
João Domingues Tavares Fortuna; Maria Eduarda Machado Pires 
Silva; Inês Maria Almeida Sousa Melo; Mariana Peixoto Lamas; 
Carolina Vieira Oliveira; Francisca Lima Couto; Inês Valente Oli-
veira; Maria Gabriela Oliveira Campos Carmo Silva; Leonor Mota 
Pimentel; Alexandra Moura Pereira; Ana Margarida Carvalho 
Rocha; Raquel Camarinha Maia; Carolina Ferreira Santos; Maria 
Francisca Elawar Félix Carvalho Moreira; Matilde Gomes Sousa; 
Catarina Gaspar Oliveira; Gabriela Sofia Teixeira Oliveira; Inês 
Alexandra Santos Ribeiro; Madalena Montenegro Castro Rocha; 
Mara Castro Couto; Lara Azevedo Maia; Soraia Castro Queirós; 
Mariana Gomes. 
Sporting Club de Espinho
Voleibol - Minis B Masculino 
António Vieira; Bruno Almeida; Diogo Brandão; Diogo Cou-
to; Fabiano; João Freitas; Miguel Pedrosa; Tomás Fernandes; 
Francisco Fernandes; Leonardo Pereira; Ricardo Pedrosa; João 
Navarro; Tomás Domingues; Gustavo Domingues; Daniel Guer-
ra; Luís Aquini; João Lourenço; Tiago Levi; Diogo Couto; Vasco 
Pascoal; João Moutinho 
Sporting Club de Espinho

1ª Volta Torneio de Natal AVP Minis B Masculino
Realizou-se no passado dia 11 a “1ª Volta Torneio de Natal AVP 
Minis B Masculino” com organização da Associação de Voleibol 
do Porto e Sporting Clube de Espinho. Este evento contou com 
cerca de 60 atletas.

2ª Volta Torneio de Natal AVP Minis B Masculino
A exemplo do sucedido no dia 11 de novembro, a Nave Poli-
valente voltou a receber, no dia 25 de novembro, a “2ª Volta 
Torneio de Natal AVP Minis B Masculino” com organização da 
Associação de Voleibol do Porto e Sporting Clube de Espinho. 
Este evento contou com cerca de 60 atletas.
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Torneio Quadrangular de Bambis – SCE Andebol
A secção de Andebol do Sporting Clube de Espinho realizou no 
dia 25 novembro de 2018 o torneio quadrangular de bâmbis. 
Este evento contou com 22 atletas e cerca de 10 elementos de 
apoio entre técnicos, árbitros e dirigentes. O torneio foi dispu-
tado num sistema de TxT a duas voltas o entre as equipas A e 
B de bâmbis do SC Espinho e do CDC Oleiros, tendo-se realiza-
do um total de 12 jogos.

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

Competições oficiais Nave Polivalente
Andebol - 14 
Futsal - 10 
Voleibol - 60  
Ténis de Mesa - 2 

PAVILHÃO NAPOLEÃO GUERRA

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 - 8 
Futsal - 43 jogos

EDUCAÇÃO E 
JUVENTUDE
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE MUNICÍ-
PIO DE ESPINHO E LANCASTER COLLEGE | ANO 
LETIVO 2018/2019
A Câmara Municipal de Espinho e o Lancaster College firma-
ram um protocolo de colaboração para oferta de 20 bolsas de 
frequência nos cursos de línguas ministrados na Escola Lan-
caster College de Espinho, destinadas a apoiar crianças e jo-
vens oriundos de famílias residentes no Município de Espinho 
em situação de carência económica devidamente comprova-
da e quem seja reconhecido mérito escolar, para o ano letivo 
2018/2019.
As bolsas de frequência nos cursos de línguas a oferecer pelo 
Lancaster College, limitam-se aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico (do 5.º ao 9.º ano de escolaridade), de cada agru-
pamento escolar, até ao limite total de 20 (vinte) bolsas:
- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida – 10 
(dez) bolsas;
- Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira – 10 (dez)
 bolsas.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMA-
RA MUNICIPAL DE ESPINHO E A ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE ESPINHO 
PARA APOIO AO PROJETO “PROMOVER O SU-
CESSO”, A IMPLEMENTAR EM ESCOLAS DO CON-
CELHO, DURANTE O ANO LETIVO 2018/2019
Resultado da experiência adquirida com as atividades desen-
volvidas, da avaliação efetuada e dos resultados obtidos por 
via da concertação entre os diversos intervenientes, o projeto 
deste ano letivo dá continuidade ao trabalho desenvolvido nos 
anos letivos anteriores junto das escolas de pré e 1.º ciclo do 
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concelho de Espinho. A intervenção a realizar visa atuar nos 
fatores sociais e fatores externos, trabalhando com a escola e 
famílias no sentido de desenvolver uma metodologia de pre-
venção e reparação de situações de insucesso e absentismo 
escolar, utilizando metodologias diferenciadas com o foco nas 
necessidades de cada criança/agregado familiar. Com este mo-
delo de intervenção pretende desenvolver-se uma abordagem 
sistémica, coadjuvante do trabalho realizado em sala de aula, 
promotora de uma plena integração da criança na escola.
São destinatários deste projeto alunos, professores, famílias e 
outros intervenientes e parceiros, em contexto de intervenção 
como a escola, família e comunidade.
O serviço será disponibilizado de setembro de 2018 a junho 
de 2019 pelo valor total de €40.439,41 (quarenta mil, qua-
trocentos e trinta e nove euros e oito euros e quarenta e um 
cêntimos).

PROJETO DE INOVAÇÃO SOCIAL “À BARCA, À 
BARCA”
À BARCA, À BARCA é uma Iniciativa inovadora promovida pelo 
Teatro do Bolhão, que pretende, através do teatro e da “escola 
do teatro”, ou seja das suas práticas, estratégias e metodolo-
gias de trabalho, apoiar e desenvolver em contextos educa-
tivos, um problema social que se considera estar na base da 
motivação para a aprendizagem, do envolvimento na escola, do 
insucesso escolar e naturalmente, nos ainda altos índices de 
abandono escolar – o domínio da leitura, da comunicação oral e 
da escrita da língua portuguesa.
O projeto “À Barca, À Barca” foi apresentado pela Área Metro-
politana do Porto em março de 2018 aos 17 municípios que a 
compõem. Tem como entidade organizadora o Teatro do Bo-
lhão, conta como Investidor Social com a Área Metropolitana 
do Porto e como responsável pela medição do impacto social, 
com a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Uni-
versidade do Porto, através do SINCLAB – SOCIAL INCLUSION 
LABORATORY. 
O plano de financiamento global do projeto é de €500.000,00 
e o financiamento que deve ser assegurado pelo Investi-
dor Social é de 30% do valor global do projeto, no montan-
te de €150.000,00. O financiamento público solicitado é de 
€350.000,00. O projeto será implementado em escolas dos 17 
municípios e, assim sendo, o financiamento a ser assegurado 
pelo investidor social deverá ser comparticipado pelos municí-
pios que dele vão beneficiar. Assim, ao Município de Espinho 
caberá a comparticipação de €8.824,00 (oito mil oitocentos e 
vinte e quatro euros). 
O projeto desenvolve-se ao longo de 3 anos, de 2018 a 2020 e 
na qualidade de Investidor Social, o Município de Espinho pre-
tende estimular o desenvolvimento e crescimento da Inovação 
e Empreendedorismo Social (IIES) “À barca, à barca!” promoven-
do, através deste apoio financeiro, de acompanhamento e mo-
nitorização da sua implementação.
O acompanhamento e monitorização da implementação do pla-
no será efetuado numa base regular, através da equipa técnica 

da Divisão de Educação e juventude do Município, que fará a 
ligação direta com a equipa do Teatro do Bolhão.

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
| ANO LETIVO 2018/2019
As Atividades de Enriquecimento Curricular – AEC, são ativi-
dades complementares às aprendizagens do ensino curricular 
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico nas áreas da apren-
dizagem da língua inglesa, atividade no domínio desportivo e 
atividades nos domínios artístico e científico (atividades lúdi-
co-expressivas e música).
Neste sentido, foi efetuado um concurso para prestação de 
serviços para o desenvolvimento das Atividades de Enrique-
cimento Curricular das escolas básicas do 1.º ciclo da rede pú-
blica do concelho de Espinho, para o ano letivo 2018/2019, 
sendo atribuído à empresa – Forminho, Consultoria de Gestão 
e Formação, Lda.
No âmbito deste programa, o Município firmou um acordo de 
colaboração com os Agrupamentos Escolares Dr. Manuel Go-
mes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira e, igualmente, com a 
Academia de Música de Espinho para o desenvolvimento de 
atividade no domínio artístico – música.
Assim, o município garante aos alunos do 1.º ciclo que frequen-
tam estas atividades todas as valências necessárias para seu 
o bom funcionamento.

PROJETO “PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM 
CONTEXTO ESCOLAR” – WHYSCHOOL
O Projeto “Promoção da saúde mental em contexto escolar” - 
WhySchool surge no âmbito da aprovação e implementação do 
projeto “Trilhos para a Inovação Educativa na AMP”, integrado 
nos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso 
Escolar (PIICIE), especificamente, na medida de ação para o ano 
letivo 2018/2019 . 
O projeto tem como finalidade a promoção da saúde mental e 
prevenção da doença nas crianças e jovens através da inter-
venção no meio escolar e da melhor articulação entre as esco-
las e a comunidade, incluindo os cuidados de saúde primários 
e o Município.
O projeto pressupõe o desenvolvimento de ações de sensibili-
zação/capacitação sobre literacia em saúde mental dirigidas a 
diferentes intervenientes na comunidade educativa - profes-
sores, técnicos superiores de psicologia e pais (via associações 
de pais). Estas ações serão desenvolvidas nos 17 municípios 
que integram a AMP e respeitam um modelo de formação em 
cascata que garante a sustentabilidade das ações. Estas ações 
são desenvolvidas em diferentes níveis: num primeiro nível são 
formados pela equipa do projeto os técnicos das CM que, num 
segundo nível, em colaboração com a mesma equipa, dinami-
zam as ações junto dos restantes intervenientes - pais e pro-
fessores. Os técnicos são identificados como líderes na comu-
nidade e garantem a sustentabilidade do projeto a nível local.
Neste sentido, a DEJ disponibilizou um técnico para realizar a 
formação presencial de 20 horas, na Faculdade de Psicologia e 
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Ciências da Educação da Universidade do Porto, a fim de o pre-
parar para a formação de professores do 3.º ciclo e secundário.

RII – ROTA PARA A INOVAÇÃO E INCLUSÃO- 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO 
DE CONTEÚDOS E DESENVOLVIMENTO /ARQUI-
TETURA DE FERRAMENTAS
O Município em parceria com a Associação de Desenvolvimento 
do Concelho de Espinho (ADCE) tem em execução no âmbito 
do Portugal 2020, do Programa Norte 2020, a operação - Rota 
para a Inovação e Inclusão, em resposta ao aviso – Abordagens 
para a Inclusão Ativa (NORTE-34-2016-25). Trata-se de um 
projeto que visa a criação de iniciativas de inclusão ativa, atra-
vés de dinâmicas inovadoras e de experimentação social, com 
o envolvimento de uma rede de parceiros.
Com as suas ações, pretende-se alavancar o conhecimento das 
boas práticas de inclusão ativa da região, em articulação com 
as respetivas políticas públicas de inclusão social, combate à 
pobreza e aumento da empregabilidade, de forma a aproveitar 
as sinergias para aumentar o impacto das intervenções previs-
tas.
No âmbito do referido projeto - Rii - ROTA PARA A INOVAÇÃO E 
INCLUSÃO, contratualizado com a Comissão Diretiva do NORTE 
2020, procedeu-se à aquisição de serviços para a “Elaboração 
de Conteúdos e Desenvolvimento/Arquitetura de ferramentas”.
Pretende-se assim, que em estreita colaboração com a equipa 
do Município e da ADCE alocadas ao projeto, seja levada a cabo 
uma ação relacionada com desenvolvimento de conteúdos e 
a arquitetura de ferramentas assente num conceito inovador. 
Através de uma abordagem holística, pretende-se promover o 
desenvolvimento integrado do público-alvo, tendo em conta as 
dimensões económicas e sociais da região. Será desenvolvido 
um plano de ação a ser implementado ao longo dos workshops, 
seminários e bootcamp previstos no projeto. Adicionalmente 
pretende-se ainda, que sejam selecionadas metodologias e 
adaptadas ferramentas de acordo com as realidades do públi-
co-alvo, encontradas nos diferentes workshops, capazes de 
promover o intercâmbio de experiências e aprendizagem en-
tre o público mais desfavorecido e a restante comunidade de 
Espinho.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ESPI-
NHO PARA O QUADRIÉNIO 2017-2021  
Afigurando-se como necessário proceder à constituição e no-
meação do Conselho Municipal de Educação de Espinho para o 
quadriénio 2017-2021, os serviços da Divisão de Educação e 
Juventude da Câmara Municipal de Espinho procederam às dili-
gências necessárias para que fossem recolhidos os nomes das 
pessoas para integrar o Conselho nos termos previstos na lei.
Ainda neste âmbito, foram realizadas duas reuniões de Con-
selho Municipal de Educação - dia 09 de outubro e dia 06 de 
novembro. 

PROJETO TRANSFORMERS E AMP
O Movimento Transformers, em conjunto com a Área Metro-
politana do Porto, leva a cabo o Projeto Trilhos para a Inova-
ção Educativa, integrado nos Planos Integrados e Inovadores 
de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), em parceria com o 
Município de Espinho e o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel 
Laranjeira.
O Movimento Transformers é um movimento de voluntariado 
que tem como missão aumentar o envolvimento das pessoas 
na sua comunidade através daquilo que mais gostam de fazer. 
Segundo este projeto todos nós temos um superpoder escon-
dido, podemos com esse superpoder tornar-nos um mentor e 
“Transformar” aprendizes que por sua vez vão “Transformar” 
comunidades. 
O projeto está a ser desenvolvido com uma turma do 7º ano da 
Escola Sá Couto e abrange áreas como a música, o desporto, a 
fotografia.
No âmbito do Projeto Transformers, a DEJ esteve presente 
numa reunião de trabalho na Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto, no dia 17 de 
outubro de 2018.

ENSINO DE MANDARIM | ANO LETIVO 
2018/2019
A Câmara Municipal de Espinho, tendo em consideração que 
o ensino do Mandarim e a divulgação da cultura e da história 
chinesas são um projeto pedagógico e estratégico para as es-
colas e para as crianças do concelho, celebrou o Memorando de 
Entendimento para a introdução de um projeto-piloto de ensi-
no de mandarim nas escolas do ensino básico do concelho de 
Espinho com a Universidade de Aveiro.
Para este ano letivo, o programa de ensino Língua e Cultura 
Chinesa no ensino básico, contempla a lecionação de uma hora 
semanal para o 3.º e 4.º ano do ensino básico e, uma turma do 
9.º ano da Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira (como ofer-
ta complementar das escolas), de acordo com o calendário es-
colar, garantindo uma equipa docente por turma (par pedagó-
gico), constituída por um docente português que lecionará em 
estreita articulação com um docente nativo de língua chinesa.

PROJETO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO POU-
PAR ESTÁ O GANHO | ANO LETIVO 2018/2019
Durante este ano letivo, a Divisão de Educação e Juventude e 
4 turmas das escolas do concelho  estão envolvidas no projeto 
de educação financeira “No poupar está o Ganho” (9.ª Edição), 
em parceria com a Área Metropolitana  do Porto (AMP) e  a 
Fundação Dr. António Cupertino de Miranda (Museu do Papel 
e Moeda).
A ideia deste projeto é mostrar a importância da educação fi-
nanceira e transmitir conhecimentos para o desenvolvimento 
de competências que permitam a tomada de decisões informa-
das e corretas.
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No âmbito deste projeto, os técnicos da Divisão de Educação e 
Juventude estiveram presentes na sessão inicial que decorreu 
no dia 3 de outubro na Fundação Dr. António Cupertino de Mi-
randa, para conhecimento da implementação das várias fases 
do projeto.

PROGRAMA DE OFERTA DE CHEQUE-EDUCAÇÃO| 
ANO LETIVO 2018/2019
O Programa de apoio às famílias Cheque-Educação, para o ano 
letivo 2018/2019, foi estendido a todos os alunos inscritos 
no ensino básico até ao 12º ano de escolaridade, que sejam 
simultaneamente residentes no concelho de Espinho e estu-
dantes nas escolas do AE Dr. Manuel Gomes de Almeida ou AE 
Dr. Manuel Laranjeira ou na Academia de Musica de Espinho. 
Os valores atribuídos variam em função dos ciclos de ensino, 
pois os alunos até ao 6.º ano de escolaridade também benefi-
ciam da oferta dos manuais escolares. 
i. Alunos do 1.º ao 6.º ano: €30 (trinta euros);
ii. Alunos do 7.º ao 12.º ano: €60 (sessenta euros).
Para melhorar as condições de candidatura ao Programa Che-
que-Educação, o Município de Espinho implementou um novo 
modelo de candidatura online. Assim, para que este processo 
se torne célere e mais acessível, os encarregados de educação 
ficam ao dispor de uma plataforma digital para efetuarem a 
candidatura ao Programa Cheque-Educação.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍ-
PIO DE ESPINHO E OS AGRUPAMENTOS DE ES-
COLAS DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA E DR. 
MANUEL LARANJEIRA | ANO LETIVO 2018/2019
No âmbito das competências transferidas pelo Ministé-
rio da Educação para os municípios, através do Decreto-Lei 
n.º144/2008 publicado em Diário da República a 28 de julho, 
tornou-se fundamental o estabelecimento de “Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Espinho e o Agrupamento de 
Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida e Dr. Manuel Laranjeira”, 
para desenvolvimento de atividades que permitem o funciona-
mento dos jardins-de-infância e escolas básicas do 1.º ciclo da 
rede pública.
Neste sentido, em harmonia com o quadro de atribuições e 
competências, foi estabelecido um Plano Orçamental, para 
vigorar durante o ano letivo 2018/2019 englobando o finan-
ciamento de diversas vertentes nos estabelecimentos de edu-
cação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico por parte do 
Município de Espinho, tais como:
• Material Escolar para todos os alunos do ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico;
• Material Escolar para todos os alunos do ensino pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico, que frequentam, respetivamente, os 
serviços de Atividades de Animação e Apoio à Família e Com-
ponente de Apoio à Família;
• Material de Higiene e Limpeza para as salas dos alunos do 
ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, que frequen-

tam, respetivamente, os serviços de Atividades de Animação e 
Apoio à Família e Componente de Apoio à Família;
• Material de Higiene e Limpeza para os refeitórios utilizados 
pelos alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico;
• Rede Telefónica para os jardins-de-infância e escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico;
• Assistência Informática para os jardins-de-infância e escolas 
do 1.º ciclo do ensino básico;
• Apoio às deslocações no âmbito da realização das atividades 
letivas fora da escola das turmas do Pré-escolar e 1.º Ciclo.

SEMINÁRIO – PROJETO 3CIRCULAR LIPOR
Participação dos técnicos da Divisão de Educação e Juventude 
no seminário organizado pela LIPOR sobre o projeto 3CIRCU-
LaR LIPOR – Central de Compras Circulares da LIPOR, no dia 1 
de outubro de 2018.
Este seminário foi financiado pelo Fundo Ambiental e visa ca-
pacitar os técnicos da LIPOR e dos municípios associados, dos 
conhecimentos necessários, que permitam a incorporação de 
critérios de circularidade em futuros procedimentos de com-
pras públicas.
Esta sessão foi ministrada pela investigadora Paula Trindade 
do LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia.

REGIME ESCOLAR | ANO LETIVO 2018/2019
A Câmara Municipal de Espinho aderiu ao projeto da Comissão 
Europeia “Fruta para as Escolas”. A candidatura apresentada ao 
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca (IFAP) foi 
aprovada e destina-se às escolas do 1.º ciclo.
O Regime Escolar (RE), instituído no âmbito da União Europeia, 
consiste na distribuição de uma peça de fruta, duas vezes por 
semana, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas 
públicas e na realização de atividades no meio escolar, que vi-
sem o desenvolvimento de competências de alimentação sau-
dável e o conhecimento da origem dos produtos agrícolas.
Para além da distribuição de frutas e legumes, poderão ser 
implementadas medidas educativas e de sensibilização, no-
meadamente a organização de visitas a quintas e mercados, o 
fornecimento de sacos de sementes, a instalação de canteiros 
nas escolas, a entrega de materiais didáticos alusivos à fruta 
(livros, folhetos) e iniciativas com o objetivo de potenciar o RE 
junto das famílias das crianças.
Durante o ano letivo 2018/2019, o RE abrange 1.114 alunos 
das escolas públicas do 1.º ciclo do concelho de Espinho.
Serão distribuídas 68.520 peças de fruta (maças, pêras, cle-
mentinas, tangerinas, laranjas, bananas, cerejas, pêssegos, to-
mates e cenouras).
O Município de Espinho vai efetuar, no âmbito deste progra-
ma, uma despesa no valor de €10.552,08 (dez mil, quinhentos 
e cinquenta e dois euros e oito cêntimos), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor.
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PROJETO HERÓIS DA FRUTA | ANO LETIVO 
2018/2019
O projeto “Heróis da Fruta” é uma iniciativa de educação para a 
saúde que inclui um programa motivacional de âmbito nacional 
promovido pela APCOI (ONG sem fins lucrativos) que visa mo-
tivar as crianças portuguesas até aos 10 anos para a ingestão 
diária de fruta no lanche escolar, uma vez que o atual consumo 
se situa muito abaixo do recomendado.
O município de Espinho, através da Divisão de Educação e Ju-
ventude, associou-se ao projeto tendo assumido a coordena-
ção da participação duas turmas do pré-escolar e uma do 1.º 
ano do ensino básico da Escola Básica n.º3 de Espinho.
No âmbito deste projeto são desenvolvidas várias tarefas 
obrigatórias e/ou facultativas. Estas tarefas do programa mo-
tivacional são essenciais e indispensáveis para o alcance dos 
objetivos do projeto, focados na alteração e melhoria de com-
portamentos alimentares das crianças.
É da responsabilidade da Divisão de Educação e Juventude 
funcionar como interlocutor entre os professores e a APCOI, 
transmitindo à equipa um feedback contínuo ao longo da im-
plementação do programa.

PROJETO NA ESCOLA EU TENHO TUDO | ANO 
LETIVO 2018/2019
O Projeto Na Escola Eu Tenho Tudo surge de uma parceria efe-
tuada com o Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Laranjeira e 
Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida.
Trata-se de uma ação social destinada à comunidade escolar 
que abrange várias valências, desde psicomotricidade/reabili-
tação, fisioterapia, terapia da fala, dança terapêutica, psicolo-
gia e Hipoterapia.
Este projeto surgiu da necessidade de disponibilizar às crianças 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE), a possibilidade 
de, em contexto escolar, poderem beneficiar de um conjunto de 
serviços terapêuticos visando não só as suas aprendizagens 
académicas como também as questões relacionadas com o seu 
desenvolvimento pessoal e social, saúde e bem-estar.
A Câmara Municipal de Espinho, através de estabelecimento de 
protocolo com o Centro Social de Paramos, assegura as sessões 
de terapia da fala, fisioterapia, dança terapêutica e psicologia.
O Município de Espinho disponibiliza um técnico superior de 
Educação Especial e Reabilitação para a área da psicomotrici-
dade/reabilitação e transporte dos alunos.
A proposta de continuidade do projeto para o ano letivo 
2018/2019 surge tendo em consideração os grandes benefí-
cios que as medidas implementadas tiveram para as crianças 
com necessidades educativas especiais.
Os pais/encarregados de educação mostraram-se igualmente 
bastante satisfeitos com a realização do projeto, principalmen-
te com os benefícios positivos que este tipo de intervenções 
produz no bem-estar psicológico e desenvolvimental dos seus 
filhos.
O serviço será disponibilizado de outubro de 2018 a junho de 
2019, pelo valor base de €20.400,00 (vinte mil e quatrocentos 
euros), isento de IVA.

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 03 a 13 de setembro, um 
plano de atividades para todas as crianças do pré-escolar e do 
1.º ciclo das escolas públicas do concelho.
Inscreveram-se neste serviço 57 crianças do pré-escolar (AAAF) 
e 43 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 - AAAF/CAF
Alunos inscritos nas férias de Setembro 2018
AGRUPAMENTO DR. MANUEL GOMES DE ALMEIDA

Escola Básica de Paramos

 N.º Alunos Pré-Escolar: 6

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 5

Escola EB1/JI Espinho 2

 N.º Alunos Pré-Escolar: 24

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 25

Escola Básica de Silvalde

 N.º Alunos Pré-Escolar: 6

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 3

AGRUPAMENTO DR. MANUEL LARANJEIRA

Escola Básica de Anta

 N.º Alunos Pré-Escolar: 2

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 2

Escola EB1/JI Espinho 3

 N.º Alunos Pré-Escolar: 15

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 8

JI Guetim

 N.º Alunos Pré-Escolar: 4

TOTAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS

 N.º Alunos Pré-Escolar: 57

 N.º Alunos 1.º Ciclo: 43
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ANO LETIVO 2017/2018
Indicadores gerais dos alunos no ano letivo 2018/2019 

Diariamente

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 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 DE ESCOLAS 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:12

 Rest. E Beb. Não Sedentário: 1

 Ocupação da via pública: 10

 Alojamento Local: 7

REQUERIMENTOS ATENDIMENTO - ATE - 64

PROCESSO DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS/DOPL: 83

PROCESSO DE CERTIDÃO / CÓPIAS: 170

REQUERIMENTOS EM PROCESSOS OBP: 404

DESPACHOS PROFERIDOS OBP: 247

N. DE OFÍCIOS: 3584

 Atendimentos: 61

 Obras Particulares: 523

N.o DE LICENÇAS/ALVARÁS EMITIDOS: 71

AUDIÊNCIAS TÉCNICAS AOS MUNÍCIPES COM REGISTO: 125

PLANEAMENTO E 
PROJETOS 
ESTRATÉGICOS  
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPINHO 
(PDME)
Encontram-se em curso a definição dos incentivos previstos no 

artigo 104.º do regulamento do PDME, designadamente, para 

as ações de reabilitação de edifícios com interesse patrimonial 

identificados no Anexo IV, e para a execução de empreendi-

mentos ou edifícios de construção sustentável onde se operem 

iniciativas de redução de consumo energético, do consumo de 

água potável ou de gestão sustentável da água.  

ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) – 
EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 
URBANA (ORU)
Encontra-se em fase de conclusão a Operação de Reabilitação 

Urbana – Sistemática da ARU do Litoral da Cidade de Espinho 

(ARULCE), publicada em DR, II – Série em 21.04.2017, através 

de Aviso n.º 4295/2017. Em curso o estudo para os espaços 

verdes da Avenida Maia e Brenha e o Plano de Arborização 

dentro da ARULCE;

A DPPE delimitou 10 novas Áreas de Reabilitação Urbana: ARU 

do Núcleo Central da Cidade;

ARU da Foz de Silvalde; ARU da Rua 19 – Nascente; ARU da 

Zona Industrial; ARU da Igreja de Anta e da Capela de Ramos; 

ARU do Lugar dos Altos Ceus; ARU dos Largos de S. Estevão e 

S. Vicente; ARU da Igreja de Silvalde e das Capelas da N. Sra. 

Boa Nova e do N. Sr. Calvário; ARU do Lugar da N. Sra. da Guia 

e a ARU da Rua Padre Sá. Foram remetidas a Reunião Ordinária 

de Câmara no passado dia 31.10.2018. Segue-se a sua apre-

ciação/aprovação na Assembleia Municipal;

Agendamento e realização de atendimentos semanais, para 

prestar esclarecimentos sobre os procedimentos previstos na 

ARULCE. Análise, informação e emissão de documentos (certi-

dões de localização/ vistoria para verificação do estado de con-

servação de edifícios/pareceres de enquadramento – IFRRU);

Nesta ARULCE, até ao momento, foram emitidas 16 Certidões 

de Localização, com o objetivo de obter a redução do IVA nas 

empreitadas de reabilitação urbana; foram solicitadas 15 Vis-

torias, que deram origem a 29 Autos de vistoria que corres-

pondem às unidades desses edifícios, realizadas por uma Co-

missão Técnica de Vistoria criada especificamente para este 
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efeito e emitido 1 parecer de enquadramento, no âmbito do 

Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana 

(IFRRU).

PROJETOS METROPOLITANOS
A DPPE integra o grupo de trabalho do “SIG Metropolitano da 

AMP” que tem como objetivos: (i) capacitar a AMP e os Mu-

nicípios que a constituem terem informação interoperável, de 

forma a permitir a interligação com o “SIG Metropolitano da 

AMP” seguindo a diretiva INSPIRE, para que seja possível a ar-

ticulação e o desenvolvimento de projetos intermunicipais com 

forte impacto territorial; (ii) dotar a AMP e os municípios que a 

integram de um sistema de ortofotomapas homologados, de 

forma a constituir um sistema intermunicipal; (iii) criar um sis-

tema piloto ao nível intermunicipal, usando os ortofotomapas 

e a informação temática disponibilizada de forma normalizada, 

com recurso a interoperabilidade e em tempo real por cada um 

dos Municípios. Foi assinado o Protocolo entre a Área Metro-

politana do Porto e o Municipio de Espinho no dia 28 de abril. 

A Câmara com esta integração tem acesso a uma melhoria 

ao nível dos equipamentos e do software informático, assim 

como, adquiriu gratuitamente em 17 de maio os ortofotoma-

pas disponibilizados pela Direção Geral de Território, à escala 

1/10.000, do ano 2017. 

PROJETOS EUROPEUS
O MUNICÍPIO DE ESPINHO PARTICIPA NA REDE 
URBACT “INT-HERIT – CULTURAL HERITAGE EM 
ESPINHO”.
Encontra-se agendada uma nova reunião da ULG a realizar na 

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal José Marmelo e Silva 

ainda durante o mês de dezembro.

PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS 
INTER-DIVISÕES
Estudo e avaliação de risco das árvores existentes no núcleo 

central da cidade (DPPE/DGAFT); Estudo de requalificação da 

Rotunda da Corfi, na Avenida 24 (DPPE/DSBA);

A DPPE realizou a ficha de identificação tipo dos imoveis per-

tencentes à Câmara Municipal, com a colaboração do sector do 

património da DGAFT. Este trabalho incorpora ainda consulta 

dos processos em arquivo, digitalização, georreferenciação, 

trabalho de campo e levantamento fotográfico atualizado 

(DPPE/DGAFT);

A Comissão Técnica de Vistoria realiza vistorias a imoveis lo-

calizados em ARU ou fora das ARU´s com mais de 30 anos, 

e integra técnicos (arquitetos e engenheiros) da Divisão de 

Planeamento e Projetos Estratégicos, da Divisão de Obras Mu-

nicipais e da Divisão de Obras Particulares e Licenciamentos 

(DPPE/DOM/DOPL); 

O Gabinete de Apoio à Regularização das Construções Ilegais 

(GARCI), desde a sua criação efetuou cerca de 345 atendimen-

tos (DPPE/DOPL). A DPPE realiza o registo de todos pedidos de 

legalização no SIG e integra a comissão de avaliação dos arran-

jos exteriores a realizar nestas operações urbanisticas(DPPE/

DOPL/DOM); 

Efetua apoio e pareceres a procedimentos de operações urba-

nísticas que decorrem na Divisão de Obras Particulares e Licen-

ciamentos (DPPE/DOPL); 

Procede à atualização e apoio sistemático nas bases de dados 

existentes no Sistema de Informação Geográfica junto dos in-

terlocutores de cada unidade orgânica – 1.º fase (SPE/DOPL/

DGAFT/DSBA/DOM);

Apoio na divulgação de atividades e assuntos relacionados 

com a rede social, no facebook e no blogue da rede socia 

l(DPPE/ DASIS).

OUTROS PROJETOS/AÇÕES ESTRATÉGICOS
Realização do procedimento de correção material do Plano de 

Pormenor do Estádio do Sporting Clube de Espinho previsto 

no artigo 122.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Ges-

tão Territorial (RJIGT). Para além de todos os mapas temáticos 

realizados em SIG foram também adaptados o regulamento, os 

quadros da transformação fundiária e dos parâmetros urbanís-

ticos e as fichas dos lotes;

Encontra-se em curso o Plano de Arborização da Cidade – le-

vantamento, diagnóstico e proposta; a realização de cadastros, 

de propriedades municipais e privadas em áreas estratégicas 

do concelho para darem apoio à elaboração de Unidades de 

Execução e a Unidades de Intervenção; realiza-se atendimen-

tos e apoio a empresários, investidores e munícipes.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)
Loteamentos: Elaboração dos extratos de loteamentos solici-

tados pelos requerentes para o loteamento 50/77; Atualização 

da informação referente aos loteamentos nas bases de dados 

espaciais do SIG;

ARULCE: Tratamento e georreferenciação na cartografia e na 

base de dados dos edifícios, no SIG, da informação disponibi-

lizada nas tabelas das licenças de construção e de utilização 

enviadas pela DOPL à DPPE;

Georreferenciação: dos processos com licenças de constru-

ção e de utilização emitidas para atualização da cartografia 

utilizando as telas finais disponibilizadas; De dados da tabela 

com os locais de consumo, sem contrato de fornecimento de 

eletricidade com comercializador entre 12 meses e 120 meses 
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enviada pela EDP – Distribuição para o estudo de identificação 

dos edifícios devolutos em espinho; De imagens relacionadas 

com loteamentos e processos de edificação;

Recolha e compilação de informação para produção de 

mapas temáticos: Compilação de informação cadastral e pa-

trimonial para as Infraestruturas de Portugal, SA; Adaptação/

correção material do Plano de Pormenor do Estádio Sporting 

Clube de Espinho nas plantas de implantação (uso e cedên-

cias), cadastral, transformação fundiária, cedências, espaço 

publico, usos e materiais, usos existentes e propostos, sistema 

de execução, unidades de execução à cartografia vetorial de 

2011 para o cálculo de áreas de construção e para a elaboração 

da planta de pisos e funções;  

Servidor: Manutenção da informação – atualização; Elabora-

ção de backups da informação alojada no servidor;

Websig: Elaboração do mapa de consulta via web com infor-

mação dos edifícios devolutos na ARULCE; Elaboração do mapa 

individual com informação cruzada do POC, RPDME – PO e RPD-

ME-PC; Elaboração de mapa web com informação da DOM (PIP); 

Elaboração de mapa web com informação relativa a dados do 

Ambiente (DSBA); Elaboração de mapa web com informação 

das licenças de utilização e construção emitidas; Elaboração 

de mapa web com informação das áreas do Domínio Publico 

Ferroviário (DPF); 

QGis: Apoio SIG na elaboração do estudo da Lomba em para-

mos – Planta de loteamento com áreas e infraestruturas; Con-

versão à DOM para cálculo de custos das infraestruturas; Apoio 

à DSBA nos projetos QGis (ambiente e rede municipais);

Outras ações do SIG: Apoio técnico ao AME, DOPL, DSBA e 

DGAFT; Manutenção e atualização da base de dados de edifí-

cios, do cadastro e dos loteamentos.
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ATIVIDADE DO PRESIDENTE

- Presença na “VI Gala do Desporto”, na Nave Polivalente de 
Espinho;
- Presença na  “Eucaristia e na Procissão da Festa dos Altos 
Céus”;
- Presença na “Eucaristia em honra a São Martinho”, na Igreja 
de Anta;
- Presença na inauguração exposição AMADEO - FACE;
- Presença na Homenagem aos  Atletas Espinhenses meda-
lhados nos Jogos Olímpicos da Juventude - Buenos Aires;
- Presença na “Cerimónia de abertura do CINANIMA”, no Cen-
tro Multimeios de Espinho;
- Presença no “Pensar a Escrita” com o autor João Tordo que 
decorreu na BMJMS;
- Presença no Programa da RTP - “Prós e Contras” sobre o 
POC; 
- Presença na “Recepção oficial do CINANIMA”, no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Espinho;
- Presença na Gala do Corpo Nacional de Escutas que decor-
reu jno Auditório da Junta Freguesia de Espinho;
- Presença na Sessão Solene 110 anos da Linha do Vouga 
que decorreu no Europarque - Santa Maria da Feira; 
- Presença no Encerramento do Seminário Empresarial 
Angola-Portugal, na Alfândega do Porto.
- Presença na “Inauguração das Luzes de Natal”, no âmbito 
do evento “Espinho Cidade Encantada”, na Rua 19.

REPRESENTAÇÕES
- Representação na entrega de prémios da Sociedade Colum-
bófila de Andorinhas de Paramos;
- Representação no Aniversario do Rancho Nª. Sª. Altos Céus;
- Representação no 60º Aniversário Aero Clube da Costa 
Verde - Prova de saltos; 

PRESENÇAS

- Presença no Aniversario do Rancho Nª. Sª. Altos Céus;
- Presença na Conferência Mobilidade, Transportes: “O Passe 
Único” promovida pela Área Metropolitana do Porto - AMP:
- Presença no Concerto Centenário Mário Neves - Auditório 
de Espinho;
- Presença no Ciclo de Mesas Redondas - “Cidades de Ama-
deo” que decorreu na Biblioteca Municipal JMS;
- Presença no Concerto promovido pela AMP  “Sons do Patri-
monio” no Museu Municipal de Espinho;
- Presença na Gala “Dragões de Ouro” que decorreu no Coli-
seu do Porto;
- Presença na Benção e inauguração do Lar S. Francisco Assis 
de Anta; 
- Presença na “Cerimónia das Comemorações da Associação 
de S. Francisco Assis”, na sede Associação;
- Presença no Concerto Centenário de “Mário Neves” no 
Auditório de Espinho;
- Presença na apresentação do Projeto Estádio Municipal;
- Presença na apresentação Obra de Mário Neves-Edição CME 
que decorreu no Auditório de Espinho;
- Presença no Fórum Biz Feira 2018 - “As PME na economia 
global” que decorreu no Europarque - Santa Mraia da Feira;
- Presença na “Procissão N. Sr. Dores”, em Silvalde; 
- Presença na “Missa Solene da Padroeira da Nossa Senhora 
D’Ajuda”, na Capela da Nossa Senhora D’Ajuda; 
- Presença na “Procissão da Nossa Senhora D’Ajuda”;
- Presença na Missa e Romagem  Dia da Freguesia de Guetim;
- Presença na Inauguração da Via Permeável e Saneamento 
em Paramos;
-Presença na assinatura do Auto de Consignação do Quartel 
dos Bombeiros de Espinho

PRESENÇAS E 
REPRESENTAÇÕES



- Representação na apresentação aos sócios Club Quinta de 
Paramos;
- Representação no 60º aniversário Aeroclub Costa Verde;
- Representação na Final da Supertaça de Futebol Popular 
que decorreu no Complexo desportivo de Cassufas; 
- Representação no 28º Aniversário do clube - Estrelas da 
Ponte de Anta;
- Representação na Gala de Entrega de Prémios 2018
 Columbófila de Anta;
- Representação na Gala GymnoStar; que decorreu no Salão 
Paroquial de Guetim;
- Representação no “84º Aniversário do Império Anta F. Clu-
be”, na Sede do Clube;
- Representação na abertura Ano Lectivo Universidade Sénior;
- Representação no “Batismo de surf na Saúde Mental” que 
decorreu na Praia da Baía;
- Representação na apresentação do livro “Colectânea de 
Poesia Luso-Galaica” na BMJMS;
- Representação na “Inauguração das iluminações da N. Sra. 
Ajuda”, na Capela da N. Sra. Da Ajuda;
-Representaçãom na entrega de prémios da corrida Espinho 
Beach Run que decorreu na praia da Baía; 
- Representação no 7º Aniversário - Espinho e Mar a Cantar;
- Representação no Tributo Amigos & Família - Celebr. do Cent. 
de Mário Neves que decorreu o Auditório de Espinho;
- Representação na Sessão Solene  Dia da Freguesia de 
Guetim; 
- Representação na Entrega Diplomas de Excelência alunos M. 
Laranjeira que decorreu no auditório do Casino Espinho;
- Representação no “Pensar a Escrita” com Aurelino Costa na 
Biblioteca Municipal JMS;
- Representação no Workshop Turismo em Ovar - ALLOVAR;
- Representação na Entrega Prémios Club de Ténis Espinho 
que decorreu em Paços de Brandão;
- Representação na apresentação pública do filme “New Age” 
sobre Surf que decorreu no Centro Multimeios;
- Representação na “Festa do Outono”, na Escola Básica 
Espinho Nº2;
- Representação  no Concerto de abertura”Anta Capital do 
Violino” que decorreu no Auditório de Espinho;
- Representação no 10 Aniversário Comando de Aveiro GNR 
que decorreu na Mealhada;
- Representação no “Encerramento do CINANIMA”, no Centro 
Multimeios de Espinho;
- Representação na apresentação do Centro Qualifica da 
Escola Profissional de Espinho, no Centro Multimeios de 
Espinho;
- Representação no “Almoço Pic Nic da Casa do FC Porto”, no 
Parque de Campismo de Espinho;
- Representação na “Atribuição de Prémios da Columbófila de 
Silvalde, 
- Representação no “Jantar do 40º Aniversário do Lions Club 
de Espinho”, no Casino Espinho;
- Representação na “Missa Solene em honra ao São Martinho 
de Anta”, na Igreja de Anta;
- Representação na Inauguração da exposição do “Desafio 

Fotográfico 12 meses 12 fotos”, no Centro Multimeios de 
Espinho;
- Representação na iniciativa “Onda Poética-Amadeo Souza 
Cardoso” que decorreu na Biblioteca Municipal JMS;
- Presentação no aniversário do Rancho Regional Paramos - 
Recordar é Viver;
- Representação no Convivio dos Moradores da Quinta de 
Paramos;
- Representação na Assembleia Geraldo SC. Espinho-Homena-
gem a sócios e atletas;
-Representação na Entrega de Prémios Municípios do Ano que 
decorreu em Guimarães;
-Representação na apresentação Propostas PERSU 2020 
-Resíduos Urbanos que decorreu nas instalações do LNEC - 
Lisboa;
- Representação na Entrega de Prémios da prova de Golf 
Solverde Campeonato Nacional PGA que decorreu no Oporto 
Golf Club;
- Representação na Assinatura Contrato Mercado Municipal-
-Logística descarbonizada e economia circular para mercados 
tradicionais de frescos que decorreu em Torres Novas
- Representação Café Concerto - degustação de doces e prova 
de vinhos no âmbito do “Desafio Fotográfico 12 meses 12 
fotos”;
- Representação no Aniversário do Rancho de São Tiago 
Silvalde”, na Casa de Cultura de Santiago;
-Representação no evewnto “Cão minhada” Associação Pati-
nhas Sem Lar;
- Representação  na sessão Encerramento Encontro Enferma-
gem CHG-Espinho;
- Representação no “Baile Sénior de São Martinho”, no Salão 
Nobre da Piscina Solário Atlântico;
- Representação na entrega de Diplomas de Mérito E. Básico 
Escola Gomes Almeida;
- Representação na Entrega de diplomas Língua Francesa;
- Representação na entrega de Diplomas de Mérito Ensino 
Secundário Escola G. Almeida;
- Representação na Assembleia Geral da .União 
Mutualidades(Familiar de Espinho) que decorreu no Hotel 
PraiaGolf.
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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 condenação da Ré em indemnização ao Município. no 
âmbito da empreitada CONTRATO PARA EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA DE “CONJUNTO HABITACIONAL DA 
QUINTA PARAMOS”., atribuída à Ré (anteriormente 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 
condenada a pagar uma indemnização contratual ao 
Município de Espinho.
 Aguarda-se a decisão do recurso que a Ré endereçou ao 
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 encontra-se concluso ao Juiz para emissão da 
decisão final.
Entretanto o Município de Espinho foi notificado de que o 
advogado do Autor apresentou a sua renúncia ao mandato.
Decorre prazo para o Autor constituir novo mandatário, tendo 
sido advertido que a emissão da sentença se encontra para 
breve.

Paulo Sousa Pinheiro
Advogado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO

Processo n.º 548/11.1BEAVR;
Acção 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;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autores: Susana Maria Marques Ataíde Xufre;
Contra-interessado: ARH-Norte, I.P.;
Réu: Município de Espinho;
Houve despacho de admissão do recurso interposto pela 
autora e posterior remessa ao Tribunal Central Admin. Norte.
O Magistrado do Ministério Público notificou o Município do 
seu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso.

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

Processo n.º 602/13.5BEAVR;
Acção Administrativa Comum – Forma Sumária;
Autor: Celso Edgar da Silva;
Réu: Município de Espinho;
O Município foi notificado da remessa ao Instituto de Me-
dicina Legal – Delegação do Norte das informações clínicas 
obtidas.

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 30 DE NOVEMBRO ‘18



Processo nº 624/13.6BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: Marlartur – Restauração, Lda.;
Réu: Município de Espinho;
A Autora foi notificada para responder ao requerimento no 
prazo de 10 dias.
O Município foi notificado da sentença: extinção da instância 
por falta de interesse em agir da Autora.

Processo nº 1022/14.0BEAVR;
Acção 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;
Acção Administrativa Comum;
Autora: SIMRIA;
Réu: Município de Espinho;
A Autora requereu a redução do pedido.

Processo nº 1129/14.3BEAVR;
Acção Administrativa Especial de Pretensão Conexa com 
Actos Administrativos;
Autor: STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Adm. Local;
Réu: Município de Espinho;
O Município apresentou as suas alegações escritas, pugnan-
do 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 processo está concluso para promoção do seu desenvolvi-
mento pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz.

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 da instância.

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;
Autor/Requerente: Joaquim Manuel Lima de Morais;
Réu/Requerido: Município de Espinho.
O Município foi citado para responder à providência cautelar, 
tendo deduzido a sua oposição.
O Tribunal proferiu a decisão de indeferimento da providência 
cautelar em Saneador-Sentença.
O Autor/Requerente veio interpor recurso para o Tribunal Cen-
tral Administrativo do Norte e o Município apresentou as suas 
Contra-Alegações.
A Juiz proferiu despacho de admissão do recurso com subida 
imediata, nos próprios autos, e com efeito devolutivo.

PROCESSO N.º 1016/18.6BEAVR;
Autora: Mónica Isabel Sá Pestana;
Réu: Município de Espinho.
O Município foi citado para contestar a ação administrativa 
comum proposta pela Autora, o que fez no prazo legalmente 
admissível para o efeito.

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;
Acção 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;
Acção Administrativa Comum;
Autora: Enor – Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.;
Réu: Câmara Municipal de Espinho;
Continua a aguardar remessa à conta.

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

Processo nº 3641/2008
Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P.;
Álvaro Domingues Roma Meireles;
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PROCESSOS JUDICIAS

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 
constituição como assistente.

Processo nº  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.

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 respos-
ta.

Processo de Retificação nº 2/2016
(Procº 374/16.1T8ESP)
Conservatória do Registo Predial, Comercial e Automóvel de 
Espinho
Comarca de Aveiro – Juízo de Competência Genérica de Espi-
nho – Juiz 2
O Município foi notificado do despacho de inadmissibilidade 
do recurso de revista para o STJ.

Processo nº 1261/2017
Tribunal Arbitral de Consumo do Porto
O Município foi condenado no pedido a liquidar em sede de 
sentença.
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