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ATA Nº 9/2017 

Aos 11 dias do mês de setembro do ano 2017, no edifício dos Paços do Município e sala de 

reuniões reuniu-se a Assembleia Municipal de Espinho para a quarta sessão ordinária, presidida 

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

Maria Susana Gomes de Castro Valente 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. Substituição do Vogal José Manuel Carmo da Silva face ao seu pedido de suspensão do 

mandato; 

3. ReCaFE - Fontes de Financiamento; 

4. Definição das taxas de IMI de 2017 para efeitos de liquidação e cobrança em 2018; 

5. Lançamento de Derrama para efeitos de liquidação e cobrança em 2018; 

6. Participação Variável no IRS de 2018; 

7. Quartel Operacional da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho 

de Espinho; 

8. Propostas que visam prosseguir as atribuições da Autarquia; 

9. Plano Municipal para a Promoção da Cidadania e Igualdade - “Elos e Nós” 

10. Eleição de um Representante da Assembleia de Espinho para a CPCJ; 

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

12. Aprovação das Atas n.º 7/2017 e 8/2017 

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 Vice-Presidente António Vicente de Amorim 

Alves Pinto estando também presente o Vereador Quirino de Jesus.   
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Foi verificada a presença dos Vogais Ricardo Bastos Sousa, 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, Pedro Nuno Oliveira Tavares, 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, 

Manuel de Oliveira Dias e José Marco da Cunha Rodrigues  

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

Susana Gomes de Castro Valente, Maria Alexandra Flor Pinho Silva Bastos por Carlos Loureiro, 

Ana Paula Pereira Belinha por Mariana Cruz, de Rita Figueiredo Reis Rola por Teresa Manuel 

Carvalho Magalhães, Luis Miguel Perdigão Carvalho Pinto por Manuel Cardoso, José Luis 

Machado Peralta por Ângelo Cardoso, 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. Foi anunciada ainda a substituição do vogal José 

Emanuel Teixeira Carvalhinho por Joana Devezas, no entanto a mesma não compareceu à 

reunião. 

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

trabalhos com um pedido de intervenção do público presente. Deu a palavra ao Sr. Domingos 

Marques Monteiro que fez uma exposição sobre a Requalificação da Lagoa, tendo solicitado que 

o documento fosse entregue à Câmara Municipal e aos Membros da Assembleia Municipal. 

Pelo grupo do PSD foi apresentado o seguinte Voto de Pesar: “Faleceu esta manhã, de forma 

inesperada, o Sr. D. Antonio Francisco dos Santos, Bispo do Porto. O seu desaparecimento deixa 

um vazio e uma profunda saudade em toda a diocese e de uma forma muita sentida em todas 

as paróquias do concelho de Espinho, das quais era um amigo sempre presente com frequentes 

visitas as nossas instituições e a nossa comunidade. O serviço à comunidade me proximidade 

era o seu compromisso. O trabalho social junto dos mais que mais necessitavam era uma das 

suas marcas mais impressivas e reconhecida por todos. Era por isso mesmo o Presidente da 

Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana. Homem simples, de palavra serena 

e sábia foi uma referência inspiradora que transcende a dimensão da Igreja Católica. Assim, a 

Assembleia Municipal de Espinho, reunida em sessão ordinária a 11/09/2017, delibera aprovar 

um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. D. 

António Francisco dos Santos e manifesta à Igreja Católica Portuguesa, à Diocese do Porto e à 

sua Família as mais sentidas condolências.” 

O Vogal Alfredo Rocha pediu a palavra para dizer que o Grupo do PS associava-se àquele voto 

de pesar. 

Votação: Aprovado por unanimidade (20 membros presentes) 
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Ordem do Dia  

PS (Alfredo Rocha): “Moção pela reposição da Freguesia de Guetim: A denominação 

Reorganização Administrativa do Território das freguesias operada pela Lei nº 11-A/2013, de 28 

de Janeiro, em execução da Lei nº 22/2012, de 30 de Maio, imposta por PSD e CDS, mereceu a 

contestação e repúdio generalizado dos Guetinenses. Decorridos quatro anos após a 

agregação/extinção de freguesias, verifica-se que as melhorias propagandeadas com a presente 

lei, que é completamente contrária à vontade quase unânime dos guetinenses, são inexistentes. 

Do ponto de vista financeiro, o impacto foi praticamente nulo, mas do ponto de vista da 

proximidade das autarquias e dos eleitos às populações o impacto foi muito significativo; a 

destruição da relação de proximidade com as populações é uma realidade inegável e um 

atentado ao Poder Local e ao Estado de Direito. O Sr. Primeiro-Ministro António Costa, sempre 

se mostrou disponível para analisar e reverter algumas das agregações que foram feitas contra 

a vontade do povo e dos seus órgãos autárquicos; O Sr. Ministro-Adjunto Dr. Eduardo Cabrita, 

em reunião com a Direção da Anafre, disse estar disponível para conjuntamente com esta, os 

Municípios e Juntas de freguesias que não aceitaram a agregação poder reverter algumas 

situações. Por outro lado, a Carta da Autonomia Local, ratificada por Portugal em 1990, refere 

que nenhuma freguesia pode ser extinta ou agregada parcial ou totalmente a outra sem que 

sejam ouvidas as populações. Este compromisso anteriormente assumido não foi respeitado, 

pelo que nos encontramos perante uma violação grave que não pode, de forma alguma, ser 

ignorada. A juntar a estas evidências, será importante recordar que nas últimas eleições 

autárquicas todas as forças políticas afirmaram o objetivo de manter a identidade de Guetim e a 

sua autonomia. Esta anunciada vontade é inegavelmente contrária à perda de autonomia que 

hoje é uma realidade em Guetim e à aparente apatia de algumas forças políticas do concelho 

para tentarem inverter esta penosa realidade. Os guetinenses sentem-se desconsiderados, 

feridos, humilhados e vilipendiados pela forma como esta Lei lhes foi imposta. A história fala por 

si. Antes de Portugal ser uma realidade enquanto país Guetim era já referido, em 1025 como 

“Villa Eccliosiale”. O sentido de pertença desta comunidade à sua terra, vem de longe, pelo que 

esta reforma é também um vil atentado não só à herança histórica local mas também Nacional 

na qual Guetim representou um papel relevante sendo citada em documentos de D. Manuel I e, 

posteriormente, nas memórias paroquiais de 1758. Poderíamos abordar ainda o pioneirismo das 

suas gentes a quando da Implantação da República, já que Guetim foi uma das primeiras 

freguesias a estabelecer a separação entre o poder religioso e o poder político decorrente da Lei 

de Separação das Igrejas e do Estado de 1911. Por razões éticas, morais, culturais, históricas, 

legais políticas e sociais, os órgãos autárquicos do nosso concelho devem reafirmar o seu apoio 

incondicional às populações de Guetim e manifestarem a sua solidariedade e o seu compromisso 

de fazerem tudo o que esteja ao seu alcance para inverter esta situação que, até hoje, nenhum 

benefício trouxe às populações. A Assembleia Municipal de Espinho, reunida na sua sessão 

ordinária de 11 de Setembro de 2017, reafirma: 1) A sua solidariedade à população de Guetim 
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e manifesta a sua viva vontade de voltar a ter no Concelho de Espinho a Freguesia de Guetim 

com a sua autonomia; 2) Solicita mais uma vez, uma reunião com o Sr. Ministro-Adjunto 

Eduardo Cabrita.” 

Intervenções: 

Ricardo Sousa (PSD) disse que o PSD votaria o documento favoravelmente. Disse que o PSD 

assumira um compromisso de apresentar um documento sobre aquele assunto enquanto o 

Governo não se pronunciasse sobre aquela matéria de forma cabal e referiu que, como era do 

conhecimento dos vogais da Assembleia o Governo pronunciara-se sobre o assunto por ofício 

datado de 1 de setembro de 2017, referindo que antes das eleições autárquicas não haveria 

qualquer alteração. Por aquele facto estranhava a oportunidade do documento apresentado pelo 

PS, a poucos dias das eleições autárquicas. O PSD continuava a defender a reposição das duas 

freguesias, porque não fora apenas Guetim a ser suprimido, Anta também o fora. Esperava que 

o Vogal Alfredo Rocha tirasse as suas ilações sobre o facto do Governo não avançar com a 

revogação da reforma administrativa. 

Ana Rezende (CDU)  disse que a CDU votaria o documento favoravelmente. Também 

estranhava o facto do PS ter apresentado aquele documento a cerca de um mês das eleições 

autárquicas. O PCP apresentara na Assembleia da Republica um projeto de lei para alterar a 

reforma administrativa levada a cabo pela lei 11-A/2013, tendo sido chumbado com os votos do 

PS, do PSD e do CDS. A população de Anta e de Guetim tinha de começar a tirar as devidas 

ilações de quem é que efetivamente queria no Concelho, para a nível nacional defender e 

representar os seus interesses, e aquela força, não se podia tirar outra conclusão, era a CDU.  

Jorge Pina (PS) leu o ofício recebido do Gabinete do Secretario de Estado das Autarquias Locais 

sobre aquele assunto e disse que a Moção do PS tinha oportunidade porque o ofício referia que 

o Governo estava empenhado em fazer o estudo da reorganização administrativa. 

Jorge Carvalho (CDU) disse que já se sabia que não era possível, nos meses de Agosto ou 

setembro, fazer alterações à reorganização administrativa. Todavia, já antes da Lei ser 

publicada, já a Assembleia Municipal se opusera à agregação das freguesias, com o facto 

caricato do Presidente da Assembleia Municipal votar contra a agregação das freguesias e, na 

Assembleia da República votar a favor. Com o PS esperava-se que as freguesias fossem 

separadas, tendo o Partido Comunista apresentado um Projeto de Lei em que as freguesias que 

não queriam continuar agregadas se manifestassem, tendo aquele projeto recebido votos a 

favor da CDU, dos Verdes e do BE, tendo o PSD, PS e CDS votado contra a separação das 

freguesias. A moção apresentada agora na Assembleia Municipal pelo PS era mais do que 

oportuna para o Governo e as pessoas saberem que o assunto não estava esquecido e para os 

vogais, que não voltariam no próximo mandato, deixar o seu voto expresso para a reposição 
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das duas freguesias. Disse que a CDU antes, durante e agora mantinha o seu projeto para 

Guetim e Anta, mesmo que os Guetinenses e os Antenses continuassem iludidos e votassem 

nos partidos do costume que apanhavam os seus votos e no dia seguinte faziam o contrário do 

prometido.  

Alfredo Rocha (PS) disse que o documento não fora apresentado com o objetivo do problema 

ser resolvido até às eleições, mas porque pensava que o assunto não devia ser esquecido. 

Como não fazia parte de qualquer lista para as próximas eleições autárquicas e como fora 

sempre um defensor acérrimo da reposição das freguesias, entendeu que devia apresentar o 

documento. Disse que em Lisboa não compareceram, para além do Presidente da Junta de Anta 

e Guetim, outras pessoas apesar de convidados e que esperava que, os membros da próxima 

Assembleia, não se esquecessem que Guetim e a sua população queriam a sua autonomia.  

Manuel Santos (JF Anta e Guetim) disse que ao longo dos últimos 4 anos o executivo da 

Freguesia de Anta e Guetim lutara com intensidade para que o processo da agregação das 

freguesias pudesse ter o seu retrocesso e que trabalharam para respeitar e tratar as freguesias 

de maneira autónoma, mantendo serviços e valências em ambas as freguesias. Em Lisboa, 

estiveram sozinhos, nem a Câmara Municipal, nem a Assembleia Municipal de Espinho fizeram-

se representar na luta pelo processo.  

Bernardo Lacerda (PSD) protestou dizendo que a moção servia para tentar ludibriar os 

presentes, numa tentativa de chamar à razão de um trabalho que não fora feito pelo Presidente 

da JF de Anta e Guetim até hoje e tentar promove-lo numa ida à Lisboa, que sabia que de 

pouco ou nada servira.  

Jorge Pina (PS) protestou dizendo que o Presidente da JF de Anta e Guetim já explicara naquela 

Assembleia o que fizera em Lisboa e o Vogal Bernardo Lacerda nada dissera. Ficava 

surpreendido de, não estando o Presidente da Junta presente, falar sobre o assunto. 

Bernardo Lacerda (PSD) protestou porque sempre usara da palavra quando achara que devia 

intervir. Disse que o PSD trouxera várias moções sobre aquele tema. O Vogal teve um propósito 

muito claro e demonstrou-o quando disse que o Presidente da JF de Anta e Guetim fora sozinho 

à Lisboa e que vinha no sentido também de um panfleto que andavam a distribuir, a tentar 

ludibriar  os Antenses e os Guetinenses de um trabalho que não fora feito pelo Presidente da JF 

de Anta e Guetim mas sim pela Câmara Municipal de Espinho. 

Manuel Santos (JF Anta e Guetim) disse que, ao contrário do vogal Bernardo Lacerda, não 

estava ali para fazer campanha política. Lutava por ambas as freguesias. 
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Aurora Morais (PS) disse que o assunto fora criado em tempos do Governo PSD e não fora 

resolvido pelo atual Governo. No seu entendimento ninguém fora eficiente no trabalho que 

fizera. A agregação não trouxera nenhuma mais-valia, fora absolutamente desastrosa. Até 

agora, nada do que a Câmara Municipal fizera resultara assim como não resultara a deslocação 

do Presidente da Junta a Lisboa, porque não havia interesse político em resolver o assunto. 

Disse que a Assembleia Municipal devia continuar a cumprir o seu papel. O Vogal Ricardo Sousa 

prometera trazer um documento semelhante em todas as Assembleias e após receberem o 

ofício do Governo não continuou a lutar. 

Ricardo Sousa (PSD) disse que o que tinha referido era que apresentaria uma moção sobre o 

assunto até o Governo responder que, até às eleições, nada seria feito. O Governo enviou o 

ofício datado de 1/09 com aquela resposta. O Vogal Alfredo Rocha apresentava a moção com o 

intuito de fazer porta a porta em Guetim dizendo que apresentava documentos sobre a 

reposição na Assembleia Municipal.  

Alfredo Rocha (PS) disse que fazia porta a porta quando quisesse, mas não precisava de andar 

a dizer à população de Anta e Guetim que apresentava documentos na Assembleia Municipal. 

Vice-Presidente CME pediu a palavra para dizer que o ofício emitido pela Chefe de Gabinete do 

Secretario de Estado das Autarquias Locais fazia um ponto de situação. Leu o seu último 

parágrafo que referia que o Governo ainda não se pronunciara oficialmente sobre o Relatório 

Final elaborado pelo grupo técnico. Disse que de acordo com a lei o grupo técnico, constituído 

em meados de 2016, sendo que o prazo para entrega do relatório terminava em Fevereiro ou 

Março do corrente ano, ficara de definir as condições para a reposição. Era estranho o relatório 

não ser conhecido antes das eleições autárquicas. Era certo que, mesmo que não fosse a tempo 

das freguesias serem repostas antes das eleições autárquicas, que o assunto podia ter sido 

discutido depois do relatório técnico ter sido elaborado. Disse também que, nos termos da Lei, a 

Câmara Municipal trouxera à Assembleia uma proposta de manutenção das 5 freguesias no 

concelho de Espinho, sendo que a Assembleia votara a favor daquela proposta. 

Jorge Pina (PS) perguntou se tinham conhecimento se a ANAFRE tinha feito algum documento 

ou alguma informação sobre aquela matéria. 

 Vice-Presidente CME respondeu que consultara o site da ANAFRE e da ANMP e não tinha 

encontrado nada  

Rui Torres (JF Espinho) disse que tinha conhecimento que existia um relatório que não fora 

tornado público, o qual dava a sugestão de reversão de diversas freguesias, admitindo a fusão 

de diversos municípios. Era uma reforma em estudo. Disse que existia muita informação no site 
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da ANAFRE, mas grande parte da informação só estava acessível para quem tivesse senha de 

acesso. 

Presidente AME sugeriu que a moção apresentada fizesse referência ao ofício recebido do 

Gabinete do Secretario de Estado das Autarquias Locais. 

Alfredo Rocha (PS) disse que aceitava a sugestão apresentada. 

Votação: aprovado por unanimidade (23 membros presentes) 

PS (Jorge Pina): “Voto Louvor – Os irmãos Walgode, residentes na freguesia de Anta e Guetim, 

deste concelho de Espinho, mais uma vez dignificaram o nome de Espinho e de Portugal, tendo 

sido medalhados no recente campeonato do mundo de patinagem artística realizado no mês de 

agosto na China. Ana Walgode foi medalha de prata e vice campeã do mundo na modalidade de 

solo dance sénior, tendo a particularidade de ser a primeira mulher a conquistar este 

prestigiado trofeu. Pedro Walgode foi medalha de bronze, também na modalidade de solo 

dance. A assembleia Municipal de Espinho reunida em 11/09/2017, preta assim homenagem a 

estes brilhantes atletas, atribuindo-lhes um voto de louvor.”   

Votação: Aprovado por unanimidade (21 presentes) 

Ponto 2: Substituição do Vogal José Manuel Carmo da Silva face ao seu pedido de 

suspensão do mandato.  O Presidente da Assembleia Municipal informou que o PSD tinha 

comunicado que, face ao pedido de suspensão do mandato apresentado, o Vogal Carmo da 

Silva era substituído pelo primeiro suplente que era Maria Susana Gomes de Castro Valente.  

Ponto 3: ReCaFE - Fontes de Financiamento  

Vice-Presidente CME pediu a palavra para dizer que o ReCaFE era a requalificação do canal 

ferroviário. O Município quando teve condições financeiras lançou a obra, começando pelo 

projeto e depois lançou o concurso publico estando, neste momento, na fase de validação por 

parte do Tribunal de Contas. Existia uma questão que o Tribunal de Contas entendera que não 

ficara totalmente clarificada que tinha a ver com o financiamento da obra, exigindo às 

autarquias que apresentem as candidaturas comunitárias já aprovadas. A taxa de financiamento 

era de cerca de 40% e era preciso que a verba adstrita a Espinho fosse sujeita a várias 

candidaturas, especificas por cada projeto. O Tribunal de Contas sugeriu duas opções, ou a obra 

aguardava até ao momento da aprovação total das candidaturas ou a Câmara Municipal pedia 

autorização da Assembleia Municipal para que o Município pudesse arrancar com a obra. Aquele 

pedido de autorização prendia-se com uma das respostas dadas pelo Município ao Tribunal de 
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Contas, que referia que  mesmo que as candidaturas não fossem aprovadas, o município tinha 

capacidade financeira para executar a obra e que atrasaria outras intervenções para dar 

prioridade ao ReCaFE. O Município explicou também que nos termos da própria candidatura do 

PEDU estas obras estavam obrigadas a serem executados nos próximos dois anos e meio, e se 

a obra atrasasse perder-se-iam fundos. 

Jorge Carvalho (CDU) disse que aquele ponto mostrava a forma escondido como a Câmara 

lidava com a obra do RECAFE perante a Assembleia Municipal. Até hoje não lhes fora mostrado 

o projeto concreto, final. A Câmara eliminara 4 concorrentes ao concurso público ficando apenas 

com um, que era o amigo do costume. Na Câmara Municipal o projeto fora aprovado apenas 

com 3 votos a favor e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara. O Tribunal de 

Contas parou o processo dando à Câmara duas alternativas, sendo uma delas a autorização por 

parte da Assembleia Municipal para que o presente encargo fosse suportado a 100% por fundos 

próprios. No entanto, não tinha aquela certeza. Havia sempre trabalhos a mais e tinha a certeza 

que a verba destinada à obra não seria suficiente. Não havia estudos feitos para desviar os 

ramais de água e saneamento que passavam no local, existia o problema com águas 

subterrâneas naquele local. Perguntou como podiam, em consciência, garantir ao Tribunal de 

Contas que, sem os subsídios, o dinheiro apareceria para fazer a obra. Disse que a CDU votaria 

contra a autorização, requerendo votação nominal. 

Presidente (JF Espinho) disse que enquanto Presidente de Junta desejava a obra do RECAFE por 

constituir um desenvolvimento para a freguesia e um espaço publico mais agradável e 

requalificado. No entanto partilhava das mesmas dúvidas do vogal Jorge Carvalho e não se 

sentia preparado para votar o documento. Procederia ao envio do documento para analise e 

pronuncia do executivo da Junta de Freguesia e o seu voto seria o que a Junta de Freguesia 

determinasse. 

Alfredo Rocha (PS) disse que naquele processo, havia uma disparidade de valores. O 

concorrente que ganhara apresentara um valor de 12M e o que ficou em 2º lugar apresentara 

um valor de 18M€. Era uma diferença grande e alguma coisa estava errada. Não percebia como 

o empreiteiro conseguiria fazer a obra com aquele valor sem haver derrapagens. 

Aurora Morais (PS) não tinha dúvidas que a obra teria uma derrapagem, sendo que as mesmas 

eram sobejamente conhecidas na empresa ABB. Disse que, mesmo com alguma folga 
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financeira, a Câmara Municipal não tinha condições para pagar aquela obra. Disse que enquanto 

vogal da Assembleia Municipal não validaria aquela situação, solicitando votação nominal.  

Jorge Carvalho (CDU) disse que o Tribunal dera duas alternativas para avançar com a obra, ou 

o Município aguardava a aprovação dos fundos europeus ou fazia-a com 100% de fundos 

próprios. Disse que tinha muitas dúvidas que o conseguiriam fazer e pediam à Assembleia para 

assumir a responsabilidade do município fazer a obra com fundos próprios. Disse que não 

tiveram tempo suficiente para estudar bem aquele processo. Tinha a certeza absoluta que os 12 

M€ não chegariam para fazer a obra.  

Ana Rezende (CDU) disse que não gostava de engenharia financeira. Mandava a prudência que 

se aguardasse pelo financiamento comunitário, sendo aquele o raciocínio do bom gestor. Não se 

devia claudicar o futuro financeiro do município para os próximos 4 anos, a canalizar 

financiamento próprio desviado de outras verbas. Estranhava aquela urgência, já tinham 

esperado 8 anos, podiam esperar mais alguns meses. Acabaram de sair do PAEL, mas a Câmara 

de Espinho não deixava de estar endividada.    

Paulo Castro (PSD) disse que entendia por fundos próprios, capital a 100% da Câmara 

Municipal. Nos últimos anos a autarquia conseguira inverter o ciclo negativo financeiro, 

encontrando-se em condições perfeitas para não estar no circuito fechado da incapacidade de  

financiamento, permitindo-lhe renegociar algumas dividas. Se futuramente houvesse 

derrapagens ou necessidade de financiamento ou recurso a fundos comunitários seriam outros 

colegas que teriam de pronunciar-se sobre o assunto. Competia-lhes apenas votar o que estava 

perante eles, ou seja a reestruturação dos grandes investimentos por parte da autarquia e a 

certeza que o investimento seria feito cem por cento com capitais próprios.     

Aurora Morais (PS) protestou porque o pretendido pelo Tribunal de Contas era que os 

membros da atual assembleia municipal assegurassem que a Câmara Municipal tinha fundos 

próprios para a obra.  

Vice-Presidente CME disse que a documentação que fora apresentada dizia que o município 

tinha capacidade, não era engenharia financeira. Tratava-se apenas de um pedido de 

autorização porque o município tinha a verba prevista e assegurada no orçamento municipal 

2017 e no Plano Plurianual de investimentos 2017-2021, caso contrario teria de ser apresentada 

à Assembleia uma retificação do orçamento. Para além dos fundos assegurados, excluindo os 

comunitários, pelas verbas do jogo, o Município apenas precisava de dispor de cerca de 400 mil 
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euros anuais. Disse que existia um fator fundamental para a obra avançar agora porque tinha a 

previsão da construção de um parque de 500 lugares que obrigava a rasgar a cidade de uma 

ponte a outra, sendo que tinha de ser feito antes da próxima época balnear, para não prejudicar 

o comércio local. 

Ana Rezende (CDU) protestou dizendo que o Tribunal de Contas estava a pedir documentação 

comprovativa em como o financiamento comunitário estava assegurado ou em alternativa 

autorização por parte da assembleia Municipal, perguntando em que pé estava o financiamento 

comunitário. 

Vice-Presidente CME esclareceu que o Município aprovara no ano anterior um programa 

chamado Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano que incluía um conjunto de verbas para 

o município em várias áreas, assinou um contrato com o Norte 2020, de verbas provenientes do 

Portugal 2020 para a qual o município concorrera. Aquele programa tinha três submedidas 

principais, uma ligada à mobilidade, outra à reabilitação urbana e outra à regeneração de zonas 

desfavorecidas. Aqueles 3 programas obrigavam a que fossem feitas varias candidaturas, com 

várias medidas às quais o município tinha de concorrer. Disse que o RECAFE era uma obra tão 

grande que era transversal a todas aquelas frentes, tendo o município submetido as 

candidaturas praticamente todas. Aquelas verbas não estavam em risco, mas as candidaturas 

ainda não estavam validadas.  

Votação: A decisão foi tomada com 12 votos a favor, 5 votos contra e 6 abstenções, estando 

presentes 23 membros. A votação foi nominal sendo que votaram a favor os Srs. Vogais do PSD 

- Partido Social Democrata: Guy Alberto Correia da Costa Viseu, Maria Susana Gomes de Castro 

Valente, Ricardo Bastos Sousa, Paulo Jorge Alves Moreira de Castro, Bernardo Coelho de 

Lacerda Machado, António Manuel Pinto de Oliveira, Carlos Manuel Cardoso Loureiro, Teresa 

Manuel Dias Leite Carvalho Magalhães, Manuel Cardoso Pereira, Mariana Sofia Barbosa Amaral 

da Cruz Gonçalves e ainda o Presidente da Junta de Freguesia de Paramos, Manuel de Oliveira 

Dias e o Presidente da Junta de Freguesia de Silvalde, José Marco Cunha Rodrigues. Votaram 

contra os Srs. Vogais do PS - Partido Socialista: Maria Aurora da Costa Pereira Morais e Vingada 

e Paulo Jorge Lemos Conceição, os Srs. Vogais da CDU - Coligação Democrática Unitária: Jorge 

Manuel Pinto Oliveira Carvalho e Ana Cecília Alves de Campos Lopes Rezende e ainda o Sr. 

Vogal do BE – Bloco de Esquerda: José Dinis Moreira Campos Pinto. Abstiveram-se os Srs. 

Vogais do PS - Partido Socialista: Alfredo Domingues da Rocha, Jorge Eduardo da Nave Pina, 

Pedro Nuno Oliveira Tavares, Rosa Martins de Freitas Duarte e Ângelo Fernando da Naia 

Cardoso e ainda o substituto do Presidente da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim, 

Manuel Fernando Rocha Moreira dos Santos. 

Declaração de voto: 
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CDU: “ A CDU voou contra a autorização de que o encargo com o contrato com a empresa 

Alexandre Barbosa Borges, SA, seja suportado a 100% por fundos próprios do Município de 

Espinho porque: a) estre processo foi conduzido pelo executivo camarário de forma precipitada 

e negligente, não tendo conseguido sequer o apoio da maioria dos seus membros (apenas 3 

votos a favor) não tendo sido acautelados aspetos fundamentais quanto ao impacto nas 

construções existentes na periferia nas infraestruturas existentes no subsolo e níveis freáticos; 

b) em 19/09/2009 a Câmara e o Turismo de Portugal avaliaram o custo da obra em 5 M de 

euros + 50 mil euros para despesas de acompanhamento e gestão para executar até 

31/03/2012. Â Câmara recebeu já 1, 5 milhões sem ter iniciado a obra; c) Estranhamente o 

executivo eliminou na secretaria por motivos formais 4 dos 5 concorrentes (incluindo empresas 

conhecidas e experientes) e adjudicou a obra ao candidato restante; d) aos membros da 

Assembleia Municipal não foi dado conhecimento das propostas apresentadas, nem o projeto 

final a ser executado; e) não se sabe quais as obras que irão ser preteridas para se poder 

custear a 100% esta obra e não se sabe qual o desvio que terá de ser suportado a final, 

receando-se que exceda em muito os 25%; f) temos receio sério que os fundos próprios da 

Câmara não sejam suficientes; g) pelo que atento aos princípios de prudência e de boa gestão 

deverá a Câmara aguardar pela comprovação de que o financiamento comunitário se encontra 

assegurado para a empreitada prevista.”. 

Nos termos regimentais, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, procedendo à 

marcação de nova reunião, para continuação dos trabalhos, para o dia 19 de setembro 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 pela 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, 

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 


