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ATA Nº 14/2014 

Aos 20 dias do mês de outubro do ano 2014, no edifício dos Paços do Município e sala de 

reuniões, reuniu-se a Assembleia Municipal de Espinho, para a terceira reunião da quarta sessão 

ordinária do ano de 2014, presidida pelo Presidente da Assembleia Municipal, Guy Alberto 

Correia da Costa Viseu e secretariada por José Manuel Carmo da Silva e Maria Alexandra Flor 

Bastos com a seguinte ordem de trabalhos: 

7. Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal; 

8. Propostas que visam prosseguir as atribuições da autarquia. 

Ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 33.º do Regimento desta Assembleia, a reunião iniciou-se às 

21h30 dado que à hora inicialmente designada não se encontrava presente a maioria do número 

legal de membros desta Assembleia.   

A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Joaquim José Pinto Moreira e 

pelos Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da 

Fonseca e Quirino Manuel Mesquita de Jesus. Esteve ainda presente o vereador Luís Miguel 

Pereira Bernardes dos Santos Neto.  

  

Foi verificada a presença dos Vogais Ricardo Bastos Sousa, Ana Paula Pereira Belinha, Paulo 

Jorge Alves Moreira de Castro, Bernardo Coelho de Lacerda Machado, António Manuel Pinto 

Oliveira, Luís Miguel Perdigão Carvalho Pinto, José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Maria Aurora 

da Costa Pereira Morais e Vingada, Alfredo Domingues da Rocha, Jorge Eduardo da Nave Pina, 

Pedro Nuno Oliveira Tavares, Henrique José Pedro Cierco, Jorge Manuel Pinto Oliveira Carvalho, 

Ana Cecília Alves de Campos Lopes Rezende e dos Presidentes das Juntas de Freguesia 

Nuno Pinto de Almeida, Manuel de Oliveira Dias e José Marco da Cunha Rodrigues. 

Foi dada nota dos pedidos de substituição dos vogais Rita Figueiredo Reis Rola por Maria Susana 

Gomes de Castro Valente, de José Luis Machado Peralta por Joana Raquel da Silva Devezas, de 

Rosa Martins de Freitas Duarte por Tânia Santos, de Manuela Alexandra Miranda Pinto Vilares da 

Silva por Octávio José Tavares Lima e do Presidente da Junta de Freguesia de Espinho por Luís 

Filipe Peres Corrêa de Sá. 

Verificado o quórum, o Presidente da Assembleia Municipal declarou aberta a reunião.  

7. Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal; 

Intervenções:  

Henrique Cierco (PS) solicitou esclarecimentos sobre a ADCE – Associação de 

Desenvolvimento do Concelho de Espinho - nomeadamente se estava a pagar aos funcionários, 
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se tinha funcionários adequados e suficientes para executar os serviços que lhe eram 

adjudicados, se a situação da ADCE não colocava em causa a operacionalidade dos diversos 

equipamentos que lhe foram entregues e qual o futuro daquela associação. Perguntou o que a 

Câmara pensava fazer sobre as situações de pobreza e de sem-abrigos em Espinho, que 

estavam a aumentar, realçando o papel da Igreja e das confeitarias no fornecimento e 

distribuição de alimentos. Perguntou se o Presidente da Câmara tinha alguma resposta a dar 

sobre a recomendação “Incentivo à Natalidade” apresentada em 21 de Abril na Assembleia 

Municipal.  

Octávio Lima (BE) perguntou quais foram as alterações feitas, nos quadros da Câmara 

Municipal, para proceder-se à transferência de alguns funcionários da ADCE para a Autarquia. 

Perguntou em que dados a Câmara baseara-se para referir que a restauração e a hotelaria 

beneficiaram com as atividades de verão desenvolvidas. Perguntou que tipo de benefícios 

estavam a ser equacionados pela Câmara para os feirantes que deixem a zona de trabalho 

limpa e arrumada. Qual era o ponto da situação relativamente às obras de defesa longitudinal 

aderente - construção do enrocamento de proteção à ETAR mencionadas na ata da Câmara de 6 

de junho de 2014, nomeadamente o dinheiro que fora investido e qual a obra que fora feita até 

ao momento, dado ter ouvido que a obra só seria reatada em fevereiro de 2015. Sobre os 

processos judiciais disse que a informação não era suficientemente explícita.  

José Carvalhinho (PS) relativamente aos terrenos na rua 23, nas proximidades da Vila 

Manuela, perguntou a razão de estarem fechados, qual era o objetivo que a Câmara tinha para 

aquele espaço e se o projeto constante do painel colocado no local era para concretizar e em 

que termos. Perguntou como fora possível concessionar os terrenos, junto à Avenida 24, 

propriedade da REFER para o estacionamento pago. Manifestou preocupação sobre as refeições 

escolares servidas aos alunos do primeiro ciclo, por existirem muitas queixas sobre a qualidade, 

quantidade e ementas que não correspondiam à refeição efetivamente servida apesar da 

mudança da entidade encarregada de confecionar as refeições. Qual era o ponto da situação 

sobre as obras na praia de Paramos e sobre o seu financiamento. Perguntou se havia 

expectativa de realização de obras no Bairro Social de Paramos pelo facto de algumas 

habitações se encontrarem bastante degradadas. 

O Presidente da AME disse que as questões colocadas deviam estar relacionadas com a matéria 

constante do documento fornecido pela Câmara.   

 Jorge Carvalho (CDU) disse  discordar com o Presidente da Assembleia, uma vez que o ponto 

em discussão servia para o Presidente da Câmara prestar contas da atividade compreendida no 

período constante da informação. Questionou a Câmara sobre o espaço de domínio público que 

funcionava como parque de estacionamento pago. Solicitou esclarecimentos quanto ao acordo 

efetuado com o Arquiteto Nuno Lacerda.  
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Presidente (CME) esclareceu o vogal do PS Henrique Cierco que a situação vivida na ADCE, no 

passado, era insustentável, as unidades produtivas da ADCE foram um falhanço, agravando a 

sustentabilidade económico-financeira da associação. Atualmente, a ADCE tinha problemas 

sérios de liquidez. As verbas transferidas pelo estado para o sector social diminuíram ao longo 

dos anos. Atualmente a Câmara não podia, como no passado, celebrar contratos com a ADCE 

sem respeitar o Código da Contratação Pública e esta não tinha poder de concorrência a nível do 

mercado. Houve um profundo desequilíbrio da ADCE e o processo de reestruturação, apesar de 

doloroso, difícil e complexo tinha de efetuar-se para que aquela instituição se mantenha e possa 

continuar a prestar o serviço para o qual nasceu, ou seja, apoiar a área social e os mais 

necessitados. Que a Câmara e outras entidades estavam a desenvolver esforços para injeção de 

capital na ADCE. No momento presente, os recursos humanos que a ADCE tinha cumpriam as 

suas obrigações com o município, resultante dos vínculos contratuais existentes entre a Câmara 

e a ADCE. Quanto à gestão dos equipamentos municipais, a instituição também cumpria com as 

suas obrigações, recebendo até elogios pelo novo dinamismo que o Centro Multimeios tinha. 

Relativamente à situação social no concelho disse que não lhe parecia que tivesse sofrido 

qualquer tipo de agravamento. Que a Câmara fazia um trabalho, a nível social, bastante 

profundo, ajudando diversas famílias através dos vários programas de que dispunha. Que a 

economia local tem tido alguma capacidade de resposta para gerar emprego. Sobre as políticas 

de incentivo a natalidade disse que a Câmara entendia que era um trabalho sobretudo a nível 

nacional, embora concorde que haja trabalho a fazer a nível local. Respondendo ao vogal do BE 

Octávio Lima disse que houvera sempre algumas permutas de funcionários entre a ADCE e a 

Câmara, devendo os funcionários prestar serviço a respetiva entidade patronal e não a outra. 

Sobre a referência à restauração e à hotelaria terem beneficiado com as atividades de verão 

desenvolvidas, disse que, de acordo com os números dos operadores hoteleiros, a hotelaria, em 

Espinho, no período de verão esgotara. Sobre a restauração, apesar do verão atípico, disse que, 

de acordo com as informações das entidades, o volume de negócios fora dentro daquilo que 

estavam à espera e equiparado ao volume do ano passado em que o verão fora excecional. 

Quanto aos benefícios para os feirantes, respondeu que a Câmara procurava sensibilizá-los para 

deixar os respetivos espaços limpos. Sobre a informação relativa aos processos judiciais disse 

que aquela questão já fora esclarecida por diversas vezes. Relativamente à defesa da orla 

costeira esclareceu que muito do território de Espinho fora reconquistado pelo mar e a Câmara 

tinha de sensibilizar as entidades com responsabilidades naquela matéria. No inverno passado, 

o avanço do mar colocara em risco a população da praia de Paramos e a ETAR que servia três 

concelhos. Caso a Câmara não tivesse feito, numa primeira fase, em fevereiro, uma 

intervenção, muito provavelmente o sistema de esgotos daqueles concelhos teria transbordado, 

causando diversos transtornos e ainda danos ambientais. Aquela intervenção urgente fora feita 

no âmbito de uma delegação de competências que a Agência Portuguesa do Ambiente fizera à 

Câmara Municipal, financiada a 100% pelo fundo de proteção de recursos hídricos. Quanto à 

segunda fase da obra – defesa longitudinal aderente – estava a decorrer um concurso público 
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para o efeito. Respondendo ao vogal do PS José Carvalhinho, disse que para os terrenos 

situados na Rua 23, junto à Vila Manuela, a Câmara tinha um projeto para o local mas não tinha 

financiamento para o efeito. Sobre o estacionamento pago paralelamente à Avenida 24, 

esclareceu que o local fazia parte da área de estacionamento que estava concessionada no 

contrato assinado pelo executivo do PS em funções à data. Relativamente às queixas sobre as 

refeições escolares e relativamente ao ponto da situação sobre as obras na praia de Paramos 

disse que os concursos públicos traziam vicissitudes ao processo, tinham trâmites e regras a 

cumprir. Muitas vezes as empresas que ganhavam aqueles concursos não eram as mais 

indicadas para prestarem o serviço, mas eram as regras dos concursos públicos. Sobre o Bairro 

de Paramos disse que, desde a sua construção, nunca houvera uma intervenção do município 

naquele bairro. Atualmente, fruto da colaboração existente entre a Câmara Municipal, a Junta 

de Freguesia, Centro Social de Paramos e outras entidades do concelho estava a ser feito um 

trabalho de base com os residentes do bairro, incutindo-lhes regras. Existiam dois blocos que 

precisavam de obras mas tinha passado o prazo de garantia e a Câmara não tinha um milhão 

de euros para requalificar aquele bairro. Em resposta ao vogal da CDU Jorge Carvalho 

esclareceu que o parque a que se referira resultava de um pedido da Comissão de Festas de 

Nossa Senhora d’ Ajuda, tendo a Câmara Municipal autorizado, por unanimidade, que aquela 

comissão de festas usasse o espaço para angariação de dinheiro para as festas, a exemplo do 

que acontecera já em anos anteriores. Relativamente ao acordo com o arquiteto Nuno Lacerda 

esclareceu que foram apresentadas faturas para pagamento, tendo a Câmara procedido à sua 

devolução por entender que não era devedora, após o que o caso foi colocado pelo Arquiteto 

Nuno Lacerda em Tribunal, tendo a Câmara contestado e no dia do julgamento fizera acordo.  

Octávio Lima (BE) procedeu à leitura de parte da página 6 da informação escrita do 

Presidente da Câmara, onde constava que a Câmara estudava a possibilidade de atribuição de 

alguns benefícios aos feirantes que deixem o espaço que ocupam limpo. Relativamente às obras 

de reforço do cordão do mar de Paramos que foram destruídas pelo temporal do inverno 

passado disse que fizera perguntas muito simples não tendo o Presidente da Câmara 

respondido.  

Presidente (CME) respondeu que nada havia a esconder. O contrato de financiamento com a 

FPRH, para a obra urgente, fora de 350 mil euros. O concurso público para a obra final fora de 

valor superior a um milhão de euros, não sabendo ainda qual o valor das propostas que os 

concorrentes apresentariam.  

Ana Rezende (CDU) sobre o concurso público para o fornecimento das refeições nos 

estabelecimentos escolares do concelho perguntou o motivo de cada criança pagar 1,46€ por 

cada refeição, uma vez que o fornecimento fora contratado pelo preço mais baixo (0,94€), 
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existindo assim uma margem de lucro. Que havia todo o interesse em saber onde era aplicada 

aquela verba.  

Jorge Carvalho (CDU) disse que a informação continuava a ser de má qualidade, 

nomeadamente quanto aos processos judiciais, omitindo-se o pedido discutido no processo. 

Disse que a Câmara, para as obras necessárias no Bairro de Paramos, poderia ter usado as 

verbas disponibilizadas nos acordos judiciais, dado entender que a Câmara não tinha de efetuar 

qualquer tipo de acordo. Relativamente ao espaço propriedade da CP que estava a ser usado 

para estacionamento disse que o mesmo não estava abrangido pela concessão, uma vez que a 

concessão feita à empresa ESSE referia-se à zona onde os automóveis paravam na via pública e 

não em terrenos.  

José Carvalhinho (PS) procedeu à leitura de um trecho de uma tese de doutoramento 

publicada pela Universidade do Porto sobre a questão do programa especial do realojamento no 

qual é referido que o Bairro Social de Paramos reclamava por uma intervenção por parte da 

autarquia ao nível de recolha regular de lixo, tratamento de jardins, limpeza dos espaços 

comuns e dos edifícios que davam mostra de alguma degradação. Sobre a ADCE disse que as 

suas contas tinham-se degradado continuamente. A rubrica com despesas de pessoal 

aumentava de ano para ano. Existia um problema de gestão complicado e grave e um problema 

de desresponsabilização da Câmara Municipal, com a alteração dos estatutos, relativamente ao 

papel que tinha de ter na ADCE.  

Presidente (CME) disse que a habitação social feita pelo órgão executivo PS ainda estava a ser 

paga pelo órgão executivo atualmente em funções. Que, como já referira anteriormente, não 

procederia a construção de mais habitação social por entender que a existente era suficiente 

para responder às necessidades, devia haver rotatividade na atribuição e não ser para sempre e 

ainda por entender que a subsidiodependência tinha de acabar. Era obrigação da autarquia 

proceder a manutenção e conservação da habitação social existente e para tal a Câmara 

apresentara uma candidatura ao Prohabita no entanto o estado não financiara a operação.  

Ponto 8 - Propostas que visam prosseguir as atribuições da autarquia.  

Pelo vogal do BE foi apresentada uma recomendação do seguinte teor: “Reforço de Apoio 

Social, Psicológico e Pedagógico às Famílias Carenciadas: Em tempos que são 

manifestamente muito difíceis para as famílias em dificuldade, não é demais reforçar o apoio 

social, psicológico e pedagógico no acompanhamento dessas famílias. A nível social, o apoio à 

alimentação, medicação, educação e outros (ex: renda, pagamento de água, luz e gás, 

pequenas reparações e outros casos). A nível psicológico, apoiar e acompanhar famílias em 

dificuldades, como os desempregados, pessoas portadoras de deficiência, pessoas idosas, 

crianças, jovens e outros. No âmbito pedagógico, promover ações de educação financeira e 
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ações de cidadania. Esta recomendação vem a propósito da elaboração do Orçamento para 

2015. Assim, a Assembleia de Municipal de Espinho, reunida no dia 26 de Setembro de 2014, 

recomenda à Câmara Municipal: Que reforce o apoio social, psicológico e pedagógico às famílias 

e outros grupos mais carenciados.”  

Paulo Castro (PSD) interveio para dizer que o grupo do PSD tinha conhecimento que, por 

parte do Órgão Executivo, muito tinha sido feito a nível do apoio social, psicológico e 

pedagógico das famílias, tendo criado inclusivamente a Divisão de Ação Social Intergeracional e 

Saúde. Concebera um balneário social visando os sem-abrigos. Que a recomendação fazia 

sentido, contudo não cabia apenas à Câmara Municipal a preocupação de fazer aquele trabalho, 

existindo outras entidades que faziam parte da Rede Social. 

 Jorge Pina (PS) disse que aprovavam o documento. Referiu que, de acordo com dados 

estatísticos, cerca de 30% das crianças em Portugal passavam fome pelo que solicitava à 

Câmara Municipal que averiguasse a possibilidade das cantinas escolares auxiliarem as crianças 

carenciadas do concelho durante o período das férias escolares, a exemplo do que já era feito 

noutros concelhos.  

Votação: aprovado com 13 votos a favor e 12 abstenções.           

Pelos vogais do PS foi apresenta uma proposta do seguinte teor: “Proposta de Alteração às 

Taxas de IMI: Apesar de estarmos obrigados pelo Programa I do Programa de Apoio à 

Economia Local (PAEL) a fixarmos as taxas máximas para os prédios urbanos em 0,5% e para 

os prédios rústicos em 0,8%, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de Espinho é insuficiente e fatalista. Não explora a 

legislação do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e não lhe dá o uso adequado para 

enfrentar os problemas e desafios que o concelho de Espinho tem em mãos, em matéria tão 

diversa como o arrendamento, fixação de população, investimento ou reabilitação urbana. A 

política fiscal tem vindo a ocupar um lugar de destaque como vertente fundamental de 

competitividade e atratividade a partir da segunda metade dos anos 90, com a crescente 

concorrência (também fiscal) entre municípios O concelho de Espinho precisa com urgência de 

uma nova realidade fiscal que permita dar resposta às carências de investimento que Espinho 

tanto necessita, face à degradação urbanística existente, ao arrendamento insuficiente e à 

praticamente inexistente reabilitação urbana. Necessitamos de introduzir incentivos que 

permitam aumentar o arrendamento no concelho e penalizar os que contribuem para a enorme 

poluição ambiental que constitui os inúmeros prédios devolutos existentes no concelho, 

nomeadamente na cidade de Espinho. Não nos podemos esquecer dos prédios rústicos que se 

encontram abandonados e por cuidar e que constituem motivo de preocupação essencialmente 

no período de tempo quente. Não nos podemos esquecer do edificado com valor histórico ou 

cultural que deve receber incentivo fiscal, desde que devidamente reabilitados e em bom estado 
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de conservação. Assim, a Assembleia Municipal reunida na sua 4ª Sessão Ordinária de 26 de 

setembro de 2014 propõe o seguinte: 1) Fixar uma de redução de 50% da taxa a vigorar no 

ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de interesse público, de 

valor municipal ou património cultural, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos 

pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais; 2) Definir a área 

correspondente à Freguesia de Espinho e minorar em 30% a taxa a vigorar para o ano a que 

respeita o imposto para operações de reabilitação urbana / combate à desertificação; 3) Definir 

a área correspondente à Freguesia de Espinho e a zona compreendida entre a avenida 32, a rua 

17 e rua 33 na freguesia de Anta/Guetim e fixar nos referidos zonamentos uma redução de 20% 

para prédios urbanos arrendados da taxa a vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar; 4) 

Majorar em 30% da taxa a vigorar para o ano a que respeita o imposto os prédios urbanos 

degradados; 5) Majorar no dobro a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que 

se encontrem em situação de evidente abandono, sendo que a aplicação da majoração não pode 

resultar uma coleta de imposto inferior a 20 euros por cada prédio abrangido. Estamos certos 

de que estas medidas são um passo decisivo para a competitividade do Município da Espinho e 

um forte estímulo ao investimento. De igual modo com a redução de impostos sobre o 

património aliviamos a carga fiscal sobre as famílias e visamos um objetivo de justiça fiscal para 

com os munícipes cumpridores e que cuidam do seu património.”.  

Ricardo Sousa (PSD) solicitou esclarecimentos quanto ao impacto que aquelas propostas 

teriam, para o município, à nível da receita. 

José Carvalhinho (PS) disse que, naturalmente, não podia responder à pergunta. Que aquela 

proposta devia ser vista em conjunto com outra apresenta pelo PS sobre Reabilitação Urbana, 

onde propunham que fosse efetuado o levantamento dos prédios degradados, devolutos e em 

ruina no município de Espinho.  

Ricardo Sousa (PSD) disse que, como referido na proposta, o município estava de facto 

obrigado pelo Programa I do PAEL a fixar as taxas máximas para os prédios urbanos em 0,5% e 

para os prédios rústicos em 0,8%, portanto o rigor exigido nas contas do município não se 

compadecia, na atualidade, com aquele tipo de propostas, as quais não tinham nenhum estudo 

económico ou de viabilidade. Considerava que, num clima económico como o atual, aprovar 

aquele tipo de propostas era irresponsabilidade.  

Octávio Lima (BE) disse que via aquela proposta com algum interesse, integrada num 

contexto de alguma euforia controlada perante os sinais de retoma referidos por vários 

politólogos. Não percebia o ar de resignação perante a obrigatoriedade do PAEL que só existia 

devido ao endividamento da Câmara Municipal. Considerava que o ponto 1) da proposta só teria 

interesse se os proprietários daqueles imóveis mantivessem a traça original. Relativamente ao 

ponto 2) solicitou esclarecimentos sobre a limitação à freguesia de Espinho.  
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Ana Rezende (CDU) disse que a CDU votaria contra a proposta por motivo de nela existir dois 

pontos que considerava pouco ponderados, ou seja, nos pontos 4 e 5, o agravamento proposto 

em termos fiscais não tinha em consideração a eventualidade dos proprietários daqueles prédios 

não terem meios para os manter. Considerava que era uma dupla penalização.  

Jorge Carvalho (CDU) sobre o primeiro ponto da proposta disse que não bastava a redução 

do IMI. Dando como exemplo a sede do SCE, disse que o interesse estava na reparação do  

prédio respeitando a qualidade da arte. Na sua opinião os prédios com aquela classificação não 

deviam pagar nada, desde que preservados naquela situação. Sobre o segundo ponto perguntou 

se a minoração de 30% destinava-se aos empreiteiros uma vez que quem reabilitava o prédio 

não era quem pagava o IMI, a não ser que a reabilitação fosse individual. Questionou a razão 

da aplicação apenas à Freguesia de Espinho. Sobre o terceiro ponto questionou também a 

aplicação apenas a área indicada. Relativamente ao quarto ponto disse que era importante 

saber as razões de existirem prédios degradados, que passavam pela falta de entendimento 

entre herdeiros, proprietários que estavam no estrangeiro, falta de capital para proceder à 

reabilitação. Sobre o último ponto disse que a questão era idêntica ao ponto anterior para além 

de, atualmente, não haver necessidade de utilização dos materiais existentes nas áreas 

florestais para diversos fins. A obrigação de limpeza das áreas florestais levava muitas vezes a 

que os seus proprietários vendessem os prédios para a indústria do eucalipto e pasta de papel. 

Jorge Pina (PS) disse que era uma questão discutida a nível nacional. Que de acordo com um 

debate que ouvira na televisão, grande parte dos prédios devolutos nas cidades, pertenciam a 

grandes grupos económicos, sendo uma forma de fazerem especulação dos terrenos daqueles 

prédios. Tornava-se necessário efetuar um levantamento para verificação de quem eram os 

proprietários dos prédios devolutos. 

José Carvalhinho (PS) disse que registava um certo conformismo do PSD face à situação do 

Concelho de Espinho. Aquela proposta não era uma inovação. Permitiria, através de 

mecanismos previstos na lei, uma forma de dinamizar o arrendamento, a fixação da população, 

o investimento e a reabilitação urbana. Que não conseguiam medir quais seriam os seus 

impactos ao nível das receitas, mas as limitações impostas na proposta visavam aquela 

circunstância, reportando-se a área onde existia mais edificado passível de reabilitação e 

prevendo a constituição de uma área de reabilitação urbana. Que as reavaliações dos prédios 

levaram a um forte incremento da receita para as Câmaras Municipais por via do IMI. Que 

aquela proposta era uma questão também de justiça por motivo de existirem proprietários 

cumpridores, que sairiam beneficiados, e os não cumpridores penalizados. A intenção da 

proposta era dinamizar toda a área imobiliária do concelho de Espinho.  

Presidente (CME) pediu a palavra para dizer que qualquer proposta apresentada à Assembleia 

devia ser minimamente estudada, tendo o vogal José Carvalhinho reconhecido que não possuía 
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nenhum estudo sobre o impacto daquela medida no orçamento da Câmara, designadamente ao 

nível da respetiva receita, facto que, por si só, já era condição suficiente para a proposta não 

ser aprovada. Sobre a referência do vogal do BE sobre o endividamento da Câmara disse que no 

seu primeiro mandato mandara fazer uma auditoria por uma entidade acreditada às contas, 

tendo posteriormente a IGF efetuado outra, que auditou a dívida do município em cerca de 50 

milhões de euros. A dívida da Câmara a 31/12/2013 era de 40, 6 milhões de euros e que no 

final do corrente ano a dívida seria ainda menor. Lembrou que, na última reunião da Assembleia 

Municipal, os vogais do PS votaram contra a aplicação da taxa máxima do IMI argumentando 

que era absolutamente inconcebível aquela aplicação. No entanto, a proposta agora 

apresentada pelo PS previa majoração de taxa, portanto era, na sua opinião, um aumento do 

IMI. Relativamente à questão dos prédios degradados pertencerem a grandes grupos 

económicos, disse que vários daqueles prédios eram os classificados como de interesse público 

e para os quais o PS propunha redução da taxa do IMI em 50%. Percebia a intenção do 

proposto, ou seja, a recuperação do edificado degradado, mas considerava não ser aquele o 

caminho. Que tinham de incentivar quem queria recuperar o edificado degradado, com reduções 

e isenções de taxas naquele domínio, e isso estava contemplado na proposta de Regulamento 

Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas do Município de 

Espinho, atualmente em discussão pública. Que a Câmara estava a trabalhar no sentido de 

proceder à definição das Áreas de Reabilitação Urbana.  

Jorge Pina (PS) protestou esclarecendo que se referira a um debate televisivo no qual técnicos 

mencionaram existir um estudo relativamente aquele assunto.  

José Carvalhinho (PS) disse que o PS não propunha aumentos do IMI, mas sim medidas 

fiscais para incentivar a reabilitação urbana, o que conduziria forçosamente à reabilitação do 

edificado, à dinamização do mercado de arrendamento e à promoção de incentivo para os 

proprietários poderem tratar do seu edificado e dos seus terrenos e que, caso não o fizessem, 

podiam ser penalizados.  

Votação: rejeitada com 15 votos contra, 7 votos a favor e 3 abstenções. 

Nos termos regimentais, o Presidente da Assembleia Municipal abriu o período para intervenção 

do público presente e, não havendo qualquer intervenção, deu por encerrada a reunião, 

procedendo à marcação de nova reunião para continuação dos trabalhos para o dia 27 de 

outubro de 2014, pelas 21h00. 

As deliberações tomadas na presente reunião foram aprovadas em minuta ao abrigo do nº 3 do 

artigo 57.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e do nº 4 do artigo 60.º do Regimento desta 

Assembleia.  
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Para constar e devidos efeitos, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 60.º do 

Regimento, lavrou-se a presente ata, que tem como suporte gravação digital de tudo quanto 

ocorreu na respetiva reunião, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal por 

mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, funcionária municipal da Divisão de Gestão 

Administrativa e Financeira, designada para o efeito, que a elaborei nos termos legais.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 

 

 


