
 

ASSEMBLEIA MUNICIP AL DE ESPINHO  
 

 1 

ATA Nº 7/2017 

Aos 26 dias do mês de junho do ano 2017, no edifício dos Paços do Município e sala de reuniões 

reuniu-se a Assembleia Municipal de Espinho para a terceira sessão ordinária, presidida pelo 

Presidente da Assembleia Municipal, Guy Alberto Correia da Costa Viseu e secretariada por 

Maria Alexandra Flor Bastos e António Manuel Pinto de Oliveira, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia; 

2. Projeto de “Regulamento de Uso da Marca «Espinho Surf Destination»”; 

3. Taxa devida pela licença de utilização da Marca «Espinho Surf Destination» ou suas 

renovações; 

4. Nova estrutura orgânica municipal e respetivo projeto de “Regulamento de Organização 

dos Serviços Municipais”; 

5. Atribuição de despesas de representação a titulares de cargos dirigentes; 

6. Mapa de Pessoal 2017 – 1ª Alteração; 

7. Reversão dos terrenos cedidos ao SCE; 

8. Propostas que visam prosseguir as atribuições da autarquia; 

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

10. Homologação das contas relativas aos exercícios de 2010 e 2011; 

11.  Informação relativa às autorizações prévias genéricas necessárias à execução dos 

Documentos Previsionais 2017; 

12.    Aprovação das atas nºs 4/2017 5/2017 e 6/2017 de 19 de abril e 8 de maio 

respetivamente. 

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

21h50 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 

estando também presentes os Vereadores Vicente Pinto e Quirino de Jesus.   
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Foi verificada a presença dos Vogais Ricardo Bastos Sousa, Ana Paula Pereira Belinha, Paulo 

Jorge Alves Moreira de Castro, Bernardo Coelho de Lacerda Machado, Maria Aurora da Costa 

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

Martins de Freitas Duarte, Jorge Manuel Pinto Oliveira Carvalho, Ana Cecília Alves de Campos 

Lopes Rezende e dos Presidentes das Juntas de Freguesia, Rui Manuel Martins Torres e 

Manuel de Oliveira Dias. 

Foi dada nota dos pedidos de substituição dos vogais José Manuel Carmo da Silva por Maria 

Susana Gomes de Castro Valente, Rita Figueiredo Reis Rola por Vitor Ruivo, Luis Miguel 

Perdigão Carvalho Pinto por Teresa Manuel Carvalho Magalhães, José Luis Machado Peralta por 

Ângelo Cardoso, José Emanuel Teixeira Carvalhinho por Joana Devezas, Henrique José Pedro 

Cierco por Paulo Lemos e Elísio Manuel Ribeiro Pereira da Silva por José Dinis e ainda do 

Presidente da U.F. Anta e Guetim Nuno Pinto de Almeida por Manuel Fernando Santos e do 

Presidente da JF de Silvalde, José Marco da Cunha Rodrigues por António Costa. Faltou o vogal 

Pedro Nuno Oliveira Tavares.  

Verificado o quórum, o Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão com os assuntos 

agendados para o Período de Antes da Ordem do Dia. Disse que tinha entrado uma 

recomendação da Junta de Freguesia de Espinho sobre a Época Balnear. Contudo aquele 

documento era uma recomendação para a Câmara Municipal, tendo a comissão permanente 

decidido que não se enquadrava no PAOD  e que seria discutido no ponto próprio, na sessão de 

Setembro da Assembleia. 

PSD (Bernardo Lacerda): “Voto de Pesar: No dia 17 de junho teve lugar uma das maiores 

tragédias da nossa história recente. O incêndio de Pedrógão Grande provocou a morte de 64 

pessoas e deixou mais de 200 pessoas feridas. O fogo continuou ao longo de vários dias, 

provocando uma imensa devastação com sérias consequências, nomeadamente para as 

populações de Pedrogão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra, Pampilhosa da Serra 

e Góis. O país foi assistindo chocado e com grande consternação ao evoluir da situação e das 

proporções que rapidamente o acontecimento foi tomando. Será preciso muito tempo e um 

grande esforço para retomar a normalidade em várias localidades destes concelhos. 

Independentemente das causas e da responsabilidade pelo ocorrido, o Estado falhou na missão 

de proteção dos seus cidadãos e populações. A dimensão desta tragédia não dispensará no 

entanto um apuramento cabal de todas as responsabilidades, identificando as falhas que 

concorreram para este desfecho. É naturalmente devido o reconhecimento ao esforço dos 

Bombeiros, da Proteção Civil, das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança e 

demais autoridades municipais. Assim a Assembleia Municipal de Espinho, reunida em sessão 

ordinária de 26 de Junho de 2017, expressa o seu profundo pesar pelas vítimas deste incendio, 
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manifestando a mais profunda solidariedade às famílias enlutadas, extensível naturalmente às 

populações dos concelhos atingidos por esta tragédia.” 

Intervenções: 

Jorge Pina (PS) sugeriu, por uma questão de justiça e de justeza, a substituição da palavra 

“Estado” por “vários Governos” e pediu que fosse efetuado um minuto do silêncio pela tragédia 

ocorrida. 

Ana Resende (CDU) não concordava com a atribuição da responsabilidade do ocorrido ao 

Estado, pelo que propôs que fosse retirado “…o Estado falhou na missão de proteção dos seus 

cidadãos e populações.” e em sua substituição “…que deverão de facto ser apuradas”. 

Jorge Carvalho (CDU) disse que o PSD estava a ver se retirava dividendos da situação. Queria 

responsabilizar o Estado e não a empresa responsável pelo sistema (SIRESP) que falhou. Disse 

que o Estado eramos todos nós. Atribuir culpas ao Estado naquela situação equivalia a atribuir 

responsabilidades às Câmaras Municipais quando ocorriam afogamentos em praias ou em rios.  

Bernardo Lacerda (PSD) disse que de facto o Estado eramos todos nós e que estava acima 

de qualquer Governo. Não pretendiam atribuir culpas a qualquer Governo. Atendendo ao facto 

do auxílio do Estado estar constitucionalmente consagrado e ainda ao facto do Estado ser uma 

entidade supragovernativa, não podia alterar o documento. 

Jorge Pina (PS) disse que se o documento não fosse alterado, de acordo com a sua sugestão, 

interpretá-lo-ia como aproveitamento político pelo que votaria contra. 

Rui Torres (JF Espinho) disse que o sistema SIRESP vinha a falhar praticamente desde o 

início, no entanto, referiu que o Presidente da Junta de Freguesia de Figueiró dos Vinhos 

dissera-lhe, pessoalmente, que não havia nada a fazer, fora tudo muito rápido, não houvera 

tempo de avisar quem quer que fosse para fechar a estrada. A falha do SIRESP não justificava 

tanta tragédia, os bombeiros tinham todos telemóvel e rádio instalado na viatura para 

comunicações. O importante era saber se existiram alertas anteriores para algum problema 

naquela zona.  

Jorge Carvalho (CDU) disse que era muito fácil arranjar uma desculpa, um culpado ou uma 

justificação pelo ocorrido quando não se sabiam os motivos, podendo-se apontar para 

fenómenos divinos, naturais ou políticos, sendo que qualquer um deles era um aproveitamento 

desnecessário.  

Ana Rezende (CDU) disse que não lhe parecia nada oportuno a forma como a frase estava 

redigida. Percebia-se que era um dividendo político e não era o pretendido. Concordaria se 
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aceitassem a alteração para: “exigir do Estado que, exaustivamente, apure as causas e as 

responsabilidades e punindo os responsáveis”. Facilmente as pessoas confundiam o Estado com 

quem, naquele momento, estava no Governo. Não lhe parecia muito prudente nesta fase por 

parecer aproveitamento. O que pretendiam era aprovar o voto de pesar. 

Manuel Dias (JF Paramos) disse que o documento devia ser alterado, sugerindo também 

retirar “…o Estado falhou na missão de proteção dos seus cidadãos e populações.” e em sua 

substituição “…a dimensão desta tragédia não dispensará, no entanto, um apuramento cabal de 

todas as responsabilidades identificando as falhas que concorreram para este desfecho.” 

Bernardo Lacerda (PSD) disse que se fosse sua intenção e da Bancada Parlamentar do PSD 

arranjar um responsável e se fosse de facto a sua intenção dizer que o responsável era o 

Governo tê-lo-iam escrito. Procedeu à leitura do artigo 97.º da Constituição sobre o auxílio do 

Estado. Disse que o que se estavam a votar era o conteúdo deliberativo.   

Jorge Pina (PS) disse que mais de 80% da floresta do país era privada e a maioria dos fogos 

eram provocados por queimadas. Disse que o vogal Bernardo Lacerda estava a adulterar o que 

os vogais estavam a pedir, tinha de retirar o cunho partidário ao documento. 

Paulo Lemos (PS) disse que o conteúdo do primeiro parágrafo do documento relevava os 

factos determinantes para voto de pesar, o do segundo parágrafo era como um voto de 

responsabilidade, quando ainda estavam a decorrer inquéritos. Não se justificava fazer do 

documento uma arma de arremesso politica naqueles momento e circunstâncias. 

Ana Rezende (CDU) perguntou ao Vogal Bernardo Lacerda o que, naquela fase, lhe permitia 

concluir que o Estado tivesse falhado nalguma coisa. 

Votação: aprovado com 12 votos a favor, 8 votos contra e 4 abstenções. 

Declarações de Voto:  

Jorge Pina (PS): “Eu votei contra e lamento profundamente. O termo adequado para o que 

aconteceu é casmurrice do PSD por ter evitado que isto pudesse ser votado por unanimidade. 

Lamento imenso.” 

Ana Rezende (CDU): “Eu votei contra atendendo a todas as considerações que já tinha feito 

antes e de facto porque também não vi nenhuma resposta clara para que se mantenha este 

parágrafo tal como está. Creio que sobre uma tragédia ocorrida, tentar tirar dividendos 

partidários e nesta altura, creio que revela uma grande irresponsabilidade política e um 

desrespeito pelas próprias populações envolvidas. Não teria custado nada alterar o português 

deste parágrafo até porque a pergunta que eu fiz mantém-se e mantém-se sem resposta: onde 
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é que o Estado falhou? Os inquéritos estavam a decorrer, parece-me que estamos a partir de 

conclusões que ainda não puderam de todo serem retiradas. Tornou-se um pouco leviana esta 

forma de manifestar o pesar.” 

Presidente AME: “Votei a favor por 3 razões. Primeiro porque acho que se passou em Portugal 

uma tragédia incomparável com os tempos recentes e que todos nós, independentemente das 

formalidades, devemos reconhecer o sofrimento de todas aquelas famílias e estarmos solidários. 

Segundo porque entendo que a redação está feita sem qualquer conotação politica e lamento 

que as pessoas, não sei porquê, tirem em qualquer situação conotações políticas onde não 

existem. Se o documento dissesse: independentemente das responsabilidades que se vão 

apurar, o Governo de Portugal não protegeu as suas populações, eu votava contra porque na 

realidade não é este Governo que está em causa, são muitos Governos que estão em causa. 

Embora convenhamos que nos últimos 22 anos de governação, o PS governou 16. Estado é 

muito mais do que governo, o estado não se esgota numa legislatura, num partido ou num 

governo, o Estado somos todos nós e é transversal às gerações, às legislaturas e aos governos 

independentemente dos que por lá passem. O Estado é responsável, sob o ponto de vista da 

Constituição, a primeira responsabilidade do Estado é a proteção das suas populações. Aqui não 

está nenhum cariz político. Dos 64 mortos, 47 morreram na Estrada 232, tendo sido para lá 

enviados por oficiais da GNR e por bombeiros, sendo evidente que não têm culpa, não tinham 

era informações. Aqui há responsabilidades mas não eram essas que o documento quer 

esclarecer, o que lá se diz é que sejam esclarecidas as responsabilidades em que todos nós 

somos o Estado e temos responsabilidades.” 

Aurora Morais (PS): “Eu abstive-me porque o meu entendimento acerca de um voto de pesar, 

é completamente contrário ao manifestado nesta Assembleia. O voto de pesar é uma 

manifestação de desgosto, de desconsolo pelas vítimas que tanto quanto se sabe até à data 

foram 64. É lamentável o aproveitamento político que foi feito aqui com interpretação que lhe 

queiram dar porque, claro que tem a parte deliberativa, mas não havia necessidade 

absolutamente nenhuma do PSD alongar a parte deliberativa e estar, à boa maneira 

portuguesa, a atribuir culpas à alguém, sem elas estarem apuradas. Manifesto o meu pesar 

pelas vítimas e manifesto o meu pesar por todo o ocorrido, mas não alinho nisto.” 

PS (Joana Devezas): “MOÇÃO - PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÔES ASSUMIDAS: A 

Associação Social e Desenvolvimento da Vila de Anta (ASDVA) nasceu em meados de 2000, 

pelas mãos de um grupo de pessoas sensibilizadas para as necessidades e carências sociais da 

freguesia. ASDVA foi oficialmente reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade 

Social a 10 de Maio de 2001 e como Instituição de Utilidade Pública a 23 de Julho de 2002. As 

várias carências sentidas na freguesia levaram a ASDVA a delinear um projeto que albergasse, 

simultaneamente, as valências de Creche, ATL, Centro de Convívio de Jovens, Apoio Domiciliário 
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e Centro de Dia. Em 2006 dá-se a integração na Rede Social de Espinho. Medida de política 

social que visa aumentar a eficácia social das medidas de intervenção e incentivar a cooperação 

e a parceria entre os organismos públicos e a iniciativa social privada, no trabalho de 

intervenção e promoção do desenvolvimento social. A Associação apresentou a sua candidatura 

ao Programa PARES – Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais em 2008. A 

sua aprovação veio permitir a construção do edifício que alberga hoje a valência da Creche. 

Projeto de sucesso que oferece, neste momento à população da Vila de Anta instalações 

cuidadas e devidamente qualificadas para albergar 60 crianças. Na sequência do atrás exposto, 

veio esta associação solicitar à Câmara Municipal de Espinho um pedido de comparticipação, em 

Outubro de 2008, tendo esta Câmara, deliberado por unanimidade, atribuir uma verba de 

50.000€ para a construção do referido edifício. Tem esta Assembleia conhecimento que até esta 

data não foi elaborado qualquer protocolo com a Associação em causa, nem disponibilizada a 

verba de apoios aprovada em reunião de Câmara. Assim, e porque esta Câmara deve honrar os 

compromissos assumidos, a Assembleia Municipal de Espinho, reunida na sua 3ª sessão 

ordinária de 2017, em 26 de junho de 2017, aprova esta moção, exigindo à Câmara Municipal 

de Espinho que cumpra escrupulosamente as Obrigações Assumidas com as associações do 

Concelho nomeadamente com a ASDVA, entregando a verba votada e aprovada em 2008.” 

Presidente CME pediu a palavra para esclarecer que, como estava referido na própria moção, 

aquele compromisso datava de 24 de Outubro de 2008, sendo que não estava, naquela data, 

em funções como Presidente da Câmara Municipal de Espinho. A deliberação fora tomada pela 

Câmara Municipal. naquela data, sem que existisse a previsão orçamental e o respetivo 

cabimento para pagamento da despesa, pelo que o pagamento da despesa não poderia ter sido 

feito em 2008 ou na altura da assinatura do respetivo protocolo que não estava datado. 

Acontecera uma situação idêntica com a Cerciespinho que entretanto fora regularizada por ter 

sido detetada numa das auditorias realizadas em 2010, e a situação da ASDVA não. A Câmara 

Municipal não encontrara provas documentais do cumprimento do Protocolo celebrado com a 

ASDVA, que na sua cláusula segunda, referia que os pagamentos deveriam ser efetuados 

mediante a apresentação por parte da ASDVA dos autos de medição e faturas no valor que seja 

correspondentemente proporcional ao valor da contribuição da Câmara Municipal nos termos da 

cláusula primeira para o valor dos trabalhos de construção previstos candidatados e aprovados 

pelo programa PARES III. No entanto, ainda antes de ter conhecimento daquela moção, 

solicitara aos serviços, para elaborarem uma proposta para regularizar a situação. A Câmara 

Municipal não tinha o valor em orçamento pelo que teria de fazer alteração orçamental e 

encontrar uma forma faseada de proceder ao pagamento dos 50 mil euros uma vez que a 

ASDVA era uma pessoa de bem e a Câmara Municipal também. 

Paulo Castro (PSD) disse que fora feita uma candidatura, o edifício fora edificado, existia um 

projeto de viabilidade económico-financeira, a verba não fora recebida e a instituição 



 

ASSEMBLEIA MUNICIP AL DE ESPINHO  
 

 7 

encontrava-se a funcionar. Encontravam-se num período em que o dinheiro público tinha de ser 

bem gerido e, até por responsabilidade social, entendia que as instituições deviam ter a sua 

própria responsabilidade de ser autossustentáveis, sobretudo quando se avançava com 

determinado projeto. Não deviam pensar que a Câmara Municipal tinha uma determinada 

obrigação, pelo que abster-se-ia na votação. Perguntou para que efeito a verba seria aplicada.  

Ana Rezende (CDU) disse que aquela instituição fazia parte da rede social que atuava no 

Concelho, o que respondia à tese do vogal Paulo Castro quando dizia que não devia ser 

financiada. Existia uma deliberação camarária e, independentemente da falha administrativa 

que possa ter havido naquele processo, era de opinião que a Câmara Municipal não tinha como 

fugir e não lhe parecia ter algum cabimento perguntar, naquele momento, o que pretendiam 

fazer com o dinheiro, uma vez que estava destinado a um fim, poderia ser utilizado para 

amortizar as obras se ainda não estivessem amortizadas, ou então para tapar o dinheiro que 

saíra para pagamento das obras. 

Joana Devezas (PS) disse que numa mesma circunstância fora atribuída uma verba à 

Cerciespinho e lamentava que a situação da ASDVA tivesse ficado no esquecimento, não tendo 

sido pedido à instituição que fosse entregue a documentação necessária. Disse que a associação 

assumira compromissos financeiros para a obra tendo, também, tomada por base a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal. Fazia todo o sentido a Câmara Municipal apoiar aquela 

associação. 

Presidente CME pediu a palavra para esclarecer que, em 2009, fora feita uma auditoria pela 

Deloitte e também uma inspeção pela IGF, tendo determinado que a dívida da Câmara 

Municipal de Espinho, deixada pelo PS, não era de 41 milhões, como apregoado. Tinham 

encontrado 8,5 milhões de euros de despesa assumida e não inscrita como dívida e na qual se 

encontrava a verba da Cerciespinho. Curiosamente não encontraram documento de suporte 

referente à ASDVA o que acrescia ainda mais 50 mil euros de dívida aos 8,5 milhões já 

existentes.  

Ricardo Sousa (PSD) disse que o PSD votaria o documento favoravelmente porque, apesar 

das vicissitudes apresentadas, atendendo ao trabalho da associação, à sua função social, aquela 

merecia o maior apresso. Tinham ali recebido, por parte da Câmara Municipal, recetividade para 

encontrar uma solução para um problema que encontraram quando da sua entrada em funções. 

Disse que estavam ali dois casos de aproveitamento político, o primeiro de 2008 quando o 

Presidente da Câmara comprometera-se com um verba que não inscrevera em orçamento, o 

segundo porque o PS apenas se lembrara agora do assunto. 

Jorge Pina (PS) protestou pela intervenção do vogal Ricardo Sousa com esta frase: “Vivam as 

eleições”. 



 8 

Jorge Carvalho (CDU) disse que a culpa não era apenas do PS porque a deliberação, em 

2008, fora tomada por unanimidade. Disse que, na Câmara Municipal estavam presentes 3 

Vereadores do PSD e um deles era o atual Presidente da Câmara Municipal. Disse ainda que 

gostava de saber a opinião do vogal Paulo Castro, que entendia que as instituições deviam viver 

sobre elas próprias, quanto ao apoio prometido ao SCE para 2018 cuja verba não estava 

orçamentada. 

Presidente CME pediu a palavra para dizer que efetivamente a decisão da Câmara Municipal 

fora tomada por unanimidade, não se recordando se estivera ou não presente naquela reunião. 

O problema não estava no sentido de voto e na aprovação do subsídio, mas no facto do subsídio 

ter ido à reunião de Câmara sem cabimento orçamental. Sobre o SCE, disse que o assumido 

entre a Câmara Municipal e aquela entidade, era a inscrição, no orçamento de 2018, da dotação 

orçamental para a construção do estádio municipal. 

Paulo Castro (PSD) disse que o Estádio do Espinho era um estádio municipal, propriedade do 

município. Disse que era a favor de conceder apoios às instituições, mas entendia que, 

enquanto o município, estivesse na situação financeira em que se encontrava, considerava de 

mau tom as instituições solicitarem verbas do próprio orçamento da Câmara Municipal para 

sobreviverem. Aceitava, contudo, que o fizessem através das verbas do jogo. 

Jorge Carvalho (CDU) protestou pelo conceito de considerarem que se o bem fosse do 

município já não havia qualquer mal, mas o problema não era a quem pertencia mas quem o 

usava. A despesa seria da Câmara Municipal mas só poderia ser utilizado pelo Espinho. Era um 

falso domínio público, enganador e prejudicial do município. 

Votação: Aprovado com 23 votos a favor e 1 abstenção. 

Declaração de voto:  

Presidente da AME: “Votei a favor desta moção, sem analisar muito em pormenor para onde 

ia o dinheiro, se havia ou não razões, utilizando o mesmo raciocínio utilizado na moção anterior 

e enalteço o Sr. Presidente da Câmara de ter assumido a responsabilidade de pagar os 50 mil 

euros à ASDVA porque, tal como anteriormente disse que o Estado é algo que é transversal aos 

governos, a Câmara Municipal de Espinho é algo que é transversal aos diversos titulares das 

funções. Se a Câmara Municipal em 2008 assumiu um compromisso, embora não o tenha 

registado contabilisticamente, embora a inspeção da IGF não o tenha detetado, acho bem, e de 

acordo com a minha maneira de ver a política sob o ponto de vista da moralidade, da 

idoneidade e da competência, que a Câmara Municipal de Espinho assuma os compromissos 

assumidos em devido tempo.”    
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Ordem do Dia   

Ponto 2: Proposta de Projeto de Regulamento de Uso da Marca «Espinho Surf 

Destination» e Ponto 3: Taxa devida pela licença de utilização da Marca «Espinho Surf 

Destination» ou suas renovações; 

Presidente da AME disse que estes pontos, por estarem relacionados, seriam discutidos e 

votados em simultâneo. Não havendo oposição, deu a palavra ao Sr. Presidente da CME para, 

querendo, dar alguma explicação sobre o assunto, tendo o mesmo referido que a Câmara 

Municipal ficava disponível para quaisquer esclarecimentos que os Srs. Vogais quisessem 

solicitar. 

Interveio o Sr. Vogal Jorge Carvalho (CDU) para dizer que o nome era péssimo por não estar 

em português. Julgava-se sempre que o que vinha de fora era melhor. Do ponto de vista 

técnico, tinha dúvidas relativamente ao n.º 2 do artigo 3º do Regulamento que remetia para o 

n.º 1 do mesmo artigo, mas, naquele número, não estavam identificadas as áreas a que se 

referia o n.º 2. Disse ainda que fora criada uma taxa de 1€ por mês, enquanto qualquer cidadão 

pagava mais para ter um contador de água. 

Presidente AME disse que, depois de ler o Regulamento, concluíra que a finalidade da Câmara 

Municipal não era ter receitas pelo uso da Marca. Quanto mais coletividades, instituições, 

pessoas singulares ou coletivas utilizarem aquele “slogan” na sua propaganda, mais Espinho 

teria divulgação, quer a nível nacional, quer a nível internacional.  

Jorge Pina (PS) disse que cerca de 90% dos atletas que participaram nos torneios 

internacionais de surf, em Espinho, eram estrangeiros, pelo que era natural que as 

terminologias fossem em inglês. Disse que a iniciativa da Câmara Municipal em fazer o 

regulamento e em registar a marca era de louvar por ser uma forma de defender a Câmara 

atual, as seguintes e o próprio nome de Espinho.  

Vice-Presidente (CME) disse que iria esclarecer a questão do artigo logo que possível. Disse 

que era uma marca que podia orgulhar os Espinhenses, pelo sucesso que estava a ter 

internacionalmente. Aquele evento que ocorrera, quase em simultâneo com o FEST, 

praticamente esgotara a capacidade de alojamento. O nome da marca estava em inglês por 

motivo do objetivo da Câmara Municipal ser o de promover o surf em Espinho 

internacionalmente. O objetivo do regulamento tinha sobretudo a ver com tornar a marca dos 

espinhenses e dos empresários espinhenses. A taxa não existia para o município obter receita 

mas para haver um registo e também para controlar minimamente a qualidade do uso da 

marca. 
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Jorge Carvalho (CDU) disse que não fora explicado como ficaria a redação do artigo 3.º. Se 

ficava com a atual redação ou se apresentariam de novo o regulamento com alteração. 

Vice-Presidente (CME) disse que não tivera oportunidade de confirmar o apontamento, mas 

que veria aquela questão com cuidado e se houvesse de facto uma gralha seria feita a respetiva 

correção. 

Votação: Os pontos 2 e 3 foram votados em simultâneo e foram aprovados com 20 votos a 

favor e 3 abstenções. 

Declaração de voto:  

Jorge Carvalho (CDU): “A CDU absteve-se nesta votação devido ao facto do artigo 3.º ter 

uma redação incompatível com o n.º 1 e n.º 2 e não queremos continuar a aprovar documentos 

cuja redação final não está correta.” 

Ponto 4: Nova estrutura orgânica municipal e respetivo projeto de “Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais”; Ponto 5: Atribuição de despesas de 

representação a titulares de cargos dirigentes e Ponto 6: Mapa de Pessoal 2017 – 1ª 

Alteração 

Presidente da AME disse que aqueles pontos, por estarem relacionados, seriam discutidos e 

votados em simultâneo. Não havendo oposição, deu a palavra ao Sr. Presidente da CME para, 

querendo, dar alguma explicação sobre o assunto. 

Presidente CME disse que os documentos apresentados eram cabais. Por força da Lei 

49/2012, a Câmara Municipal fora obrigada a reduzir o número de dirigentes para sete e 

atendendo a que o novo orçamento de Estado e a situação financeira da Câmara já o 

permitiam, voltavam à situação anterior, repondo as quatro chefias retiradas. O mapa de 

pessoal fazia a distribuição e a reafectação dos recursos humanos em função da proposta da 

nova estrutura orgânica. Sobre a atribuição de despesas de representação aos dirigentes, disse 

que proposta ia no sentido de atribuir despesas de representação aos atuais 11 dirigentes. 

Intervenções 

Jorge Carvalho (CDU) disse que aquela proposta não se fazia acompanhar de um documento 

relativo ao aumento dos encargos para o município. Gostava de saber se o PSD era ou não 

contra as reversões da sua legislação e se achavam que, naquele momento, já era possível 

aumentar as despesas. 
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Presidente CME esclareceu que os impactos financeiros com aquela alteração eram 

praticamente nulos por motivo dos dirigentes repostos já estarem num escalão em que a 

evolução remunatória era residual. Disse ainda que, por várias vezes, referira naquela 

Assembleia Municipal que era frontalmente contra a lei 49/2012, que achava um atentado à 

autonomia do poder local e que não se revia na obrigatoriedade de limitação do número de 

dirigentes. 

Jorge Carvalho (CDU) reconheceu que era verdade a posição assumida pelo Sr. Presidente, 

mas o que a bancada do PSD vinha dizendo era o contrário. Considerava estranho, perto das 

eleições a realizar em 1 de outubro, estarem a mexer no quadro de pessoal e nas chefias. Era 

de bom-tom, até para não comprometer os autarcas que ficassem no próximo mandato não 

fazer alterações, deixando aquela decisão ao seu cuidado. Em fim de mandato, não lhe parecia 

ser o momento adequado para tratar daquele assunto. 

Presidente CME disse que era pura e simplesmente uma questão de justiça, e até do bom 

nome e do crédito que os dirigentes da Câmara Municipal lhe mereciam. Por imposição legal 

fora obrigado a reduzir o número de dirigentes, que era uma situação que considerava injusta, 

dado que os quatro dirigentes, de alguma forma desqualificados, continuaram, na prática, a 

exercer o cargo de dirigentes sem a respetiva remuneração. Assim, entendeu que logo que 

possível devia ser reposta a situação. Tinha legitimidade para, até ao último dia do mandato, 

tomar as decisões que considerava mais corretas para a boa interpretação daquela que era a 

filosofia da gestão que defendia. 

Ricardo Sousa (PSD) disse que sobre aquela matéria, nunca houvera, por parte de qualquer 

vogal da Assembleia Municipal, uma posição contrária à expressa pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal. 

Votação dos três pontos em simultâneo: aprovados com 12 votos a favor e 10 abstenções, 

encontrando-se, no momento da votação, 22 vogais presentes. 

Declaração de voto: 

Jorge Carvalho (CDU): “A CDU absteve-se nesta votação porque entende que, faltando pouco 

mais de três meses do fim do mandato, não é altura para se fazer este tipo de alterações nos 

serviços camarários.” 

Ponto 7. Reversão dos terrenos cedidos ao SCE 

O Sr. Presidente da AME disse que aquele ponto teria de ser adiado para uma próxima reunião 

devido ao facto do assunto ter sido apreciado naquele dia em reunião da Câmara Municipal, não 

tendo ainda os documentos sido entregues aos Srs. Vogais. 
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Ponto 8. Propostas que visam prosseguir as atribuições da autarquia 

Não foram apresentados propostas. 

Ponto 9. Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal.  

Jorge Pina (PS) disse que era a sexta vez que vinha falar daquele assunto e por ser 

persistente perguntou de novo a razão de 80% das ruas não terem identificação, tornando difícil 

aos carteiros, empresas de distribuição e turistas encontrar os locais.   

Jorge Carvalho (CDU) perguntou se estavam perante uma das tais promessas eleitorais 

quanto o facto do estádio municipal ser uma realidade em 2018 ou se os cidadãos, no final 

daquele ano, descobririam que não teriam estádio construído. Era um processo moroso e que 

envolvia milhões. Aos Espinhenses que já pagavam a água e o lixo mais caros do país, teriam 

de ser cobrados mais impostos para construção de um estádio municipal para ser entregue ao 

SCE. Perguntou qual a razão de terem colocado um consulado da Guiné-Bissau no FACE. 

Relativamente à verba de cerca de 13 M€ para requalificação do canal ferroviário do concelho 

de Espinho e estacionamento subterrâneo perguntou como seria gasto aquele dinheiro. Criticou 

a forma com era dada a informação escrita, era uma informação minimalista que não se 

entendia. 

Aurora Morais (PS) disse que teve conhecimento, através da Defesa de Espinho, de uma 

convocatória para uma Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Espinho, que incluía, na sua ordem de trabalhos, o seguinte ponto: 

“Decidir sobre a permuta com a Câmara Municipal de Espinho dos imóveis das associações 

Espinho e Espinhenses”. Perguntou como é que a Associação dos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho iria, em Assembleia Geral, decidir sobre o património imobiliário de outras 

duas associações. Perguntou ainda qual o envolvimento da Câmara Municipal de Espinho 

naquele processo e se era ou não verdade que se estava a pensar na permuta. Perguntou se 

era verdade que existia um financiamento de pelo menos 85% para a construção do quartel e 

que os restantes 15% eram financiados pela Câmara Municipal de Espinho. Perguntou, caso 

existisse, qual era o valor do financiamento por parte da Câmara Municipal e ainda qual o valor 

do terreno a ser cedido pela Câmara Municipal. Decorrente daquele processo de financiamento, 

ouvira dizer que fora feita a exigência de que o património das associações primitivas não podia 

ser alienado, pelo que perguntou se era alienado ou vendido. De acordo com o ponto 3 da 

convocatória era suposto aquela Assembleia Geral deliberar sobre o subsídio a conceder pela 

Câmara Municipal de Espinho com vista à garantia da prestação de proteção a pessoas e bens. 

Perguntou do que se tratava. 
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António Costa (JF Silvalde) disse que o SCE era uma instituição de utilidade pública, mais do 

que centenária. Disse que entrara no projeto “movimento centenário” fundado por um grupo de 

amigos em favor do SCE que era uma coletividade de todos os espinhenses. Pretendia-se que o 

SCE tivesse um campo para jogar para poder continuar a competir. Quase todos os concelhos 

tinham estádios municipais, exceto Espinho. Gostava de ver os vogais defenderem o SCE que 

era um clube formador, eclético, com várias modalidades e com cerca de mil atletas, dos quais 

cerca de 80% eram de formação. Era o clube formador do concelho que cobrava menos para a 

prática de desporto. Esperava ver união de todos os Espinhenses. 

Jorge Carvalho (CDU) protestou sobre a intervenção anterior. Disse que a Académica de 

Espinho quisera um campo para a prática de hóquei e expropriaram-se terrenos para aquele 

efeito. O campo não fora construído e naquele local seria inaugurado, na próxima semana, um 

“McDonald’s”. Se a Câmara Municipal construir um estádio municipal para o SCE jogar, também 

teria de construir um estádio municipal para a prática de hóquei para a AAE. Parecia que em 

Espinho só existia o SCE.  

Rui Torres (Presidente JF Espinho) sobre a inauguração, em Espinho, da rotunda de 

“Brunoy”, disse que fora apanhado de surpresa, embora concordasse que “Brunoy” merecesse 

aquela homenagem. De acordo com o artigo 33.º, n.º 1, alínea ss) da lei n.º 75/2013, competia 

às Câmaras Municipais estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 

povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia. No entanto, nem a JF de 

Espinho nem a de Anta e Guetim, foram consultadas sobre o assunto.  

Jorge Pina (PS) disse que tinham surgido, nos últimos três meses, reclamações das pessoas 

sobre a limpeza dos espaços públicos. Perguntou se houve algum constrangimento que levasse 

aquele facto. 

Presidente CME em resposta ao vogal Jorge Pina, sobre a questão da toponímia, disse que 

tinha toda a razão. Foram-lhe já apresentadas várias propostas para repor a toponímia da 

cidade, mas nenhuma delas lhe agradava e nenhuma delas justificava o investimento. Pretendia 

uma solução inovadora e diferenciadora para a toponímia da cidade. Sobre a limpeza dos 

espaços públicos, disse que o Sr. Vogal devia querer referir-se à manutenção dos espaços 

ajardinados e explicou que aqueles últimos meses foram atípicos em termos de condições 

climatéricas levando ao rápido crescimento de capim, houve também muitos feriados e 

diminuição de recursos humanos com algumas baixas médicas. Naquele momento estavam a 

repor o ritmo dos trabalhos. Em resposta ao vogal Jorge Carvalho sobre a questão do estádio 

municipal, disse que certamente teriam oportunidade de discutir o assunto na próxima reunião 

da Assembleia Municipal. Há pouco tempo falara publicamente, pela primeira vez, sobre o 

estádio do SCE referindo que aquele clube mudara a sua visão estratégica sobre a questão 

entendendo que não reunia condições para construir o seu próprio estádio de acordo com o 
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Plano Estratégico que tinha vários anos. O estádio municipal não seria para oferecer ao SCE, 

mas seria celebrado um protocolo de utilização com o SCE, o que era substancialmente 

diferente. 

 Disse para não estarem preocupados com a questão do financiamento da construção do 

estádio, porque sabiam que a Câmara Municipal fazia uma gestão rigorosa dos dinheiros 

públicos. Reduzira a dívida que encontrara de 49 M€ para 27 M€, sem prejuízo do necessário 

investimento público. Disse que, no próximo ano, o orçamento municipal asseguraria a 

respetiva dotação para a construção de um estádio municipal. Sobre a questão do consulado da 

Guiné-Bissau no FACE, disse que aquele país pertencia a CPLP, com o qual tinham laços 

fraternos e que, na atualidade, tinha uma situação militar perfeitamente estabilizada, embora 

do ponto de vista politico ainda houvesse alguma instabilidade. Disse que a Guiné-Bissau, nos 

próximos anos, seria um dos países de Africa com maior índice de crescimento, tendo uma 

aposta estratégica na área do turismo que merecia uma particular atenção. A Câmara Municipal 

apostava em vários eixos de intervenção para diminuir a taxa de desemprego em Espinho. Não 

percebera a questão colocada sobre o ReCaFE, mas disse que o concurso público que decorrera 

estava a aguardar visto do Tribunal de Contas. Importava num investimento na ordem dos 12,5 

M€ e tinha um cronograma de execução financeira, sendo o financiamento assegurado por 

várias vias. Relativamente à informação minimalista dos processos judiciais disse que já falara 

reiteradamente sobre isso e que a mesma cumpria a lei. Respondendo à Vogal Aurora Morais 

sobre a realização da assembleia geral da Associação dos Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Espinho disse que não iria imiscuir-se na vida interna associativa daquela Associação. Disse 

que, enquanto autarca, o processo de fusão dos bombeiros enchia-o de orgulho. Os Bombeiros 

apresentaram uma candidatura a fundos comunitários para construção do quartel, mas houve 

uma componente do investimento, cerca de 400 mil euros, que não fora considerada ilegível no 

âmbito da candidatura. Para não parar o processo, a Câmara assumiu o compromisso de 

financiar, para além dos 15% da componente nacional, cerca de mais 400 mil euros e ainda 

ceder o terreno para a construção do quartel. A Câmara Municipal com a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil e com os Bombeiros constituíram uma equipa de intervenção permanente no 

concelho, que tinha uma comparticipação de 50% da ANPC e os restantes 50% suportados pela 

Câmara Municipal, sendo que os bombeiros consideravam que aquela equipa de intervenção não 

era suficiente para garantir serviço 24/24 horas, pelo que constitui-se uma segunda equipa de 

intervenção permanente que seria totalmente suportada pela Câmara Municipal. A Câmara 

comprometera-se ainda a assegurar, nos anos vindouros, uma componente financeira que 

assegurasse a operacionalização dos serviços de proteção civil e de segurança. Estavam a 

caminhar para a profissionalização dos Bombeiros, sem prejuízo do voluntariado. A Câmara 

Municipal asseguraria o financiamento de tudo, o que implicava garantias para o município. 

Assim far-se-ia uma permuta dos dois quarteis com um terreno junto à Nave Polivalente. Em 

resposta ao Presidente da JF de Espinho, disse que, de facto, a competência referente à 
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toponímia era do município. A lei não referia se o parecer da Junta de Freguesia era vinculativo. 

Os Presidentes das Juntas de Freguesia tinham assento na comissão municipal de toponímia, 

quando a atribuição de determinado nome se situava na freguesia respetiva.  

Aurora Morais (PS) disse que não ficara satisfeita com a explicação dada. Não estava em 

desacordo com o fim mas entendia que os fins não justificavam os meios. Não entendia como a 

Câmara Municipal nos acordos efetuados não pedira a intervenção das associações primitivas -  

Bombeiros Voluntários de Espinho e Espinhenses - cujo património imobiliário lhes pertencia, 

tratando-se de um quarteirão e de um gaveto que seriam trocados por um terreno que não 

sabia em quanto estaria avaliado. Perguntou se a permuta era ou não uma manobra para fugir 

à imposição colocada de proibição de venda/alineação do património das associações primitivas 

durante 5 anos. Disse que a Câmara Municipal estava a financiar a proteção civil com o 

património das associações de bombeiros. Perguntou se a Câmara já se lembrara de criar um 

corpo de bombeiros Municipal.  

Presidente JF Espinho leu o artigo 33.º, n.º 1, alínea ss) da lei n.º 75/2013 e disse que, nas 

reuniões das comissões de toponímia, o Presidente da Junta de Freguesia não representava a 

Junta, sendo aquela que devia dar o parecer. Disse ainda que em Portugal existiam os 

Bombeiros Voluntários, Mistos e Profissionais. O misto permitia ter no mesmo corpo de 

bombeiros voluntários e profissionais, que era o caso de Espinho, que podia ser detida por uma 

associação de bombeiros ou pela Câmara Municipal. Entendia que devia ser aquele o caminho. 

Entendia também que devia ser estudada a criação de um corpo de bombeiros municipal.  

Nos termos regimentais, o Presidente da Assembleia 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 24 de julho 

de 2017, 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, após sua leitura pelo Presidente da Mesa. 

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 e por 

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

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

O Presidente da Assembleia Municipal, 
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_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 


