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ATA Nº 15/2019 

Aos 27 dias do mês de novembro de 2019, no edifício dos Paços do Município e sala de 

reuniões da Assembleia Municipal, reuniu-se, em sessão extraordinária, a Assembleia 

Municipal de Espinho presidida pela Primeira Secretaria Joana Raquel da Silva Devezas 

e secretariada por Rosa Martins de Freitas Duarte e Guilhermino Pedro de Sousa 

Pereira, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Deliberar sobre a Autorização Prévia do Investimento para a Construção do Estádio 

Municipal de Espinho no âmbito da Contração de Empréstimo de Médio e Longo Prazos 

no montante de 1.800.000,00€;  

2. Deliberar sobre a Contração de Empréstimo a Médio e Longo Prazo - Construção do 

Estádio Municipal de Espinho - Relatório de Análise de Propostas para a contração de 

empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de 1.800.000,00€;  

3. Deliberar sobre a Autorização Prévia dos investimentos inseridos na contração de 

empréstimos de médio e longo prazo até ao montante de 5.039.822,11€ à Linha BEI 

PT 2020 – Autarquias;  

4. Deliberar sobre o Financiamento da Contrapartida Nacional de Projetos de 

Investimento Autárquico aprovados no âmbito dos Programas do Portugal 2020 – 

Proposta para Autorização da Contração de Empréstimos de Médio e Longo Prazo à 

Linha BEI PT/2020 – Autarquias;  

5. Deliberar sobre a Contração de Empréstimo a Médio e Longo Prazo para aplicação 

exclusiva na liquidação da Dívida total à EDP Distribuição de Energia SA. 

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. Estiveram também presentes o Vice-presidente da Câmara Municipal, António 

Vicente de Amorim Alves Pinto e os Vereadores Lurdes Ganicho, Quirino de Jesus e 

Miguel Reis.  

Foi verificada a presença dos membros Guy Alberto Correia da Costa Viseu, Ricardo 

Bastos Sousa, Maria Susana Gomes de Castro Valente, João Oliveira Passos, José 

Maria Pereira de Carvalho e Sá, Teresa Manuel Dias Leite de Carvalho e Magalhães, 

António Manuel Pinto de Oliveira, Graça Hermínia Conceição Dias Pereira, António José 
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Nunes Teixeira Lopes, Jorge Eduardo da Nave Pina, João Paulo Sobral do Couto Silva 

Carapeto, José Adolfo Carvalho Rocha, José Emanuel Teixeira Carvalhinho, Henrique 

José Pedro Cierco, Jorge Manuel de Oliveira Carvalho, António Manuel de Sousa 

Andrade e dos Presidentes da Junta da União de Freguesias de Anta e Guetim - Nuno 

Pinto de Almeida, da Junta de Freguesia de Espinho – Vasco José Carvalho Alves 

Ribeiro, da Junta de Freguesia Paramos - Manuel de Oliveira Dias e da Junta de 

Freguesia de Silvalde - José Carlos da Silva Teixeira. 

Foi dada nota do pedido de substituição da Presidente da Assembleia Maria Filomena 

Maia Gomes por Isabel Resende e do membro Diogo dos Santos Pedrosa por Filipe 

Pinto. 

Verificado o quórum, a Presidente da Assembleia Municipal em exercício declarou 

aberta a reunião, lembrando que a reunião extraordinária de 29 de outubro foi 

encerrada, em seguimento do requerimento apresentado à Mesa pelo Vogal José 

Carvalhinho (PMG), no sentido de solicitar à Câmara Municipal que promovesse, uma 

alteração do PPI aprovado para 2019 para apreciação pela Assembleia. Referiu que, 

posteriormente, a Câmara Municipal foi questionada sobre aquele assunto, tendo o 

seu Presidente respondido que a Câmara Municipal juntou ao processo uma 

modificação, do tipo alteração, ao PPI, respeitante ao aumento da despesa global dos 

projetos alvo de financiamento no âmbito dos referidos empréstimos, aprovada pelo 

Sr. Vice-Presidente da Câmara ao abrigo da competência subdelegada, nos termos da 

alínea d) nº 1 art.º 33.º da lei 75/2013 de 12 de setembro na redação em vigor. 

Referiu ainda que a Mesa da Assembleia Municipal entendia que estavam garantidas 

as condições para discussão dos documentos. 

Pediu a palavra o vogal José Carvalhinho (PMG) referindo que, na sua opinião, naquele 

caso, aquela competência material não devia ser aplicada e que devia ter havido uma 

deliberação da Câmara Municipal relativamente à modificação do PPI para ser 

apresentada a deliberação prévia da Assembleia Municipal, no entendimento de que os 

atos genéricos deviam preceder sempre de autorização respeitante a atos específicos, 

como era o caso do empréstimo para investimento. Disse ainda que o órgão 

deliberativo era a Assembleia Municipal e que a alteração ao PPI devia ser aprovada 

em Assembleia uma vez que aquele plano era aprovado em conjunto com o 

orçamento, mas que, face às explicações fornecidas pelo Presidente da Câmara 

Municipal, entendia que a Mesa fez bem em deixar seguir os trabalhos.    
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A Presidente da AM em exercício passou a palavra à Câmara Municipal, tendo o seu 

Vice-Presidente pedido para ser distribuído pelos membros da Assembleia um parecer 

da CCDR-N sobre a competência para modificações orçamentais e sobre a alteração 

orçamental ser posterior à decisão da Assembleia Municipal, tendo depois procedido a 

uma apresentação para explicar a evolução da dívida total do município que era de 

49M€ em 2012 passando para 19,6M€ em 2018; a evolução do prazo médio de 

pagamento da Câmara aos fornecedores de 397 dias em 2012 para 12 dias em 2018; 

o cumprimento do limite legal de endividamento que demonstrava existir uma 

capacidade de financiamento de mais de 9 M€ de margem absoluta e acima dos 1,9 

M€ de margem disponível. Referiu ainda que o Plano de financiamento 2020-2023 

sustentado no empréstimo do BEI para o apoio a execução de candidaturas 

comunitárias já aprovadas, empréstimo para investimento no Estádio Municipal e no 

empréstimo para liquidação antecipada da divida à EDP permitiria manter a redução 

da dívida em 22%, sendo que a dívida total englobada atual até 2023 desceria 5,4 M€. 

Fez notar que, com esta evolução da dívida, o município teria uma capacidade de 

endividamento de 18,8 M€, mostrando a sua robustez financeira. Concluiu, referindo 

que permitia a execução dos fundos comunitários, viabilizava a construção do Estádio 

municipal, libertava o município da divida à EDP, garantia o equilíbrio orçamental, 

continuava a reduzir a divida global do municipal e aumentava a capacidade para 

endividamento no futuro.  

Passou-se, de seguida, à discussão em conjunto dos pontos 1 e 2 da Ordem de 

Trabalhos  

Intervenções:  

José Carvalhinho (PMG) disse que a construção do estádio foi anunciada em 2017, 

incluindo-se, no orçamento de 2018, uma verba de 2,2M€ para o efeito, passando em 

2019 para 2,8M€ e atualmente para quase 5M€, sendo que desconheciam a razão 

para o aumento do valor para fazer um estádio com menos valências do que o 

anteriormente anunciado, para além do que tinham, ainda, de pedir dinheiro 

emprestado a pagar em 15 anos. Disse que no final de 2018, o município de Espinho 

tinha 75 M€ de compromissos assumidos, sendo que 45,5 M€ destinavam-se a 

exercícios futuros. Que existia falta de solidariedade intergeracional, uma vez que 

estavam a onerar desmesuradamente os orçamentos futuros do município e que, por 

terem muito onde gastar e tão pouca receita, tinham de ser mais rigorosos nas 

escolhas que faziam, entendendo que o estádio municipal não era uma obra 
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imprescindível, existindo outras bem mais importantes para satisfazer as necessidades 

reais da população de Espinho, tais como, a reabilitação da habitação social que 

constava do plano e nunca executada, a criação de condições materiais e habitacionais 

para permitir que os jovens casais de Espinho se fixassem no Concelho, a manutenção 

dos equipamentos como a Nave, o FACE, o Multimeios, Balneário Marinho ou Piscina 

Municipal, todos degradados, criar uma rede de transportes urbanos, investir na 

saúde, reabilitar de forma sistemática e integral a rede de água e saneamento, apoiar 

de forma efetiva as coletividades culturais, sociais e desportivas ou reabilitar os 

espaços públicos que tão degradados se apresentavam. Referiu que o problema do 

estádio poderia ser resolvido com a cedência, por parte da Câmara, do direito de 

superfície para o SCE, uma vez que, pelas manifestações públicas de apoio ao estádio 

municipal, não faltariam mecenas individuais e empresarias que, ao abrigo do 

mecenato, fizessem doações suficientes para que o Sporting pudesse construir o 

estádio. Fez notar que o executivo nunca tivera condições como atualmente para fazer 

uma consolidação orçamental e que poderia ter aproveitado para reduzir a divida.  

Jorge Carvalho (CDU) fez notar que afirmar que existiam empréstimos que, 

estaticamente, não contavam para a capacidade de endividamento era uma manobra 

porque esses empréstimos tinham de ser pagos. Disse que o dinheiro da Câmara 

provinha de impostos que eram aumentados em caso de necessidade de verba, 

impostos esses pagos pelos munícipes. Referiu que o SCE fizera, em tempos, um 

plano estratégico e uma maquete para construção do seu estádio sem ter de recorrer 

à Câmara Municipal, mas o dinheiro desapareceu. Disse que estavam a discutir um 

empréstimo para construção de um estádio para o qual desconheciam o projeto 

enquanto o património da Câmara estava a desfazer-se, os passeios e as ruas 

estavam esburacados e que sendo municipal, o estádio ainda traria encargos para o 

município suportar. 

Ricardo Bastos (PSD) disse que as questões do atraso e da instrumentalização eram 

recorrentes por parte da oposição. Lembrou o requerimento apresentado na última 

sessão pelo vogal do PMG José Carvalhinho e referiu que competia à Mesa da 

Assembleia Municipal verificar a conformidade legal e admitir as propostas da câmara 

municipal legalmente sujeitas à competência deliberativa da assembleia municipal, 

contudo a Presidente da AM convocou a sessão criando a expetativa pública de que o 

assunto constante da ordem de trabalhos seria discutido e votado, mas tendo a 

convicção de que não podia, conforme expressou pela sua votação no requerimento 
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apresentado. Relativamente aos custos do estádio, disse que o FACE, construído no 

tempo do Presidente da Câmara José Mota custou muito mais e ainda hoje não 

percebiam para que servia. Disse que o PSD votou contra a concessão, uma vez que, 

desde 1979, defendia a construção do estádio municipal, conforme constava do 

programa eleitoral da época. Disse que a oposição tinha de pensar muito bem na 

forma como combatia o poder e o governo do dia porque, prejudicar instituições só 

para mostrar que outros não tinham razão, era um prejuízo muito grande para a 

cidade.  

Henrique Cierco (PMG) referiu que, como cidadão independente eleito 

democraticamente vogal da AM pelo Espinhenses nas listas do grupo independente 

PMG e face à deliberação apresentada, a construção de um equipamento para a 

saúde, para a cultura, para a educação e neste caso para o desporto era sempre uma 

mais-valia para a respetiva população. Que a maioria dos Espinhenses ansiava, há 

muitos anos, pela construção de um estádio municipal, sendo que a oportunidade não 

devia ser desperdiçada, assim votaria favoravelmente, não podendo deixar de referir 

que tentar influenciar e condicionar os vogais daquela Assembleia, na sua eleição final, 

era intolerável, pois, cada um em consciência e face aos seus princípios e maneira de 

julgar a decisão, era perfeitamente legitimo e devia merecer o respeito da população, 

não esquecendo que a AM era a casa de democracia do concelho de Espinho.  

António Andrade (BE) referiu que a sua posição, desde que foi levantada aquela 

questão do empréstimo para o estádio, sempre foi de priorizar o que tinha de ser 

priorizado em Espinho e continuava a não entender que o estádio fosse uma 

prioridade, dado existirem outras no concelho, no entanto, em diversas conversas, 

percebeu que muitos Espinhenses queriam aquele equipamento, e estando na AM para 

olhar pelos interesses dos Espinhenses, votaria favoravelmente. 

Jorge Carvalho (CDU) disse que, contrariamente ao referido pelo vogal Andrade, 

muitos dos Espinhenses, com quem conversou, não queriam o estádio, queriam sim 

um hospital e um Tribunal a funcionar devidamente, queriam pagar água, lixo e IMI 

mais baratos. 

José Carvalhinho (PMG) referiu que o requerimento que apresentou na última 

reunião da Assembleia foi dado a conhecer momentos antes do seu início. 

Relativamente ao parecer da CCDRN disse que também tinha um parecer de um 

professor em direito em finanças locais que expressava o contrário. Sobre o estádio 
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disse que pediu para consultar o seu projeto e, até hoje não obteve resposta, fazendo 

notar que não foi apresentada justificação para o aumento do custo do estádio e que 

aquele teria menos valências do que o anteriormente anunciado.  

João Passos (PSD) referiu que a Presidente da Mesa da AM tinha o dever legal de se 

certificar que a convocatória cumpria ou não a legalidade, e que, tendo convocado a 

sessão extraordinária decidiu, depois, mudar de opinião e votar favoravelmente o 

requerimento apresentado pelo vogal José Carvalhinho, utilizando inclusivamente o 

seu voto de qualidade, não dando qualquer hipótese de se discutir o assunto. Disse 

que na Assembleia Municipal existia uma oposição que, no seu conjunto, podia fazer 

uma coligação, mas os espinhenses elegeram uma Câmara Municipal do PSD com 

maioria absoluta, eleita para executar o seu programa e não o dos partidos 

representados na Assembleia Municipal ou o das Juntas de Freguesia, dando-se o 

estranho caso de existirem Presidentes de Juntas que recusavam, com o seu voto, 

investimentos nas suas próprias freguesias.  

José Teixeira (Presidente JF Silvalde) disse que não votou contra o investimento 

na sua freguesia, mas que se absteve por considerar que o requerimento que tinha 

dado entrada era uma questão politica que devia ser discutida, referindo ainda que, 

para a sua freguesia, queria todos os investimentos possíveis e que quando se faziam 

promessas, tinha de ser planeada a condição para cumpri-las.  

Vice-Presidente CM referiu que aquele processo de empréstimo do estádio 

municipal, como todos sabiam, requeria um modelo de financiamento, e que os 

pedidos de financiamento das autarquias locais eram um instrumento de trabalho, tal 

como era o orçamento municipal, competindo à Assembleia Municipal, como órgão 

deliberativo, as suas aprovações. Quando se prometia a realização de uma obra, 

aquela era inscrita no orçamento municipal, tendo acontecido que a Assembleia 

Municipal vinha a reprovar os orçamentos municipais. Referiu que na última sessão da 

AM, com o requerimento apresentado pretendeu-se bloquear a aprovação dos 

empréstimos, sendo que a mesa não deixou a Câmara Municipal esclarecer as dúvidas 

constantes do mesmo. Referiu que o PS tentou novamente bloquear a sessão de hoje, 

sendo que a Mesa da AM pretendia introduzir na ordem de trabalhos a aprovação da 

revisão orçamental, o que Câmara Municipal contestou. Disse que, na verdade, 

pretendiam impedir a realização do estádio municipal e imputar a responsabilidade ao 

Presidente da Câmara e ao executivo. Referiu que, naquele momento o estádio 

municipal só tinha a execução do projeto, não tinha execução de obra, sendo que o 
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atraso na aprovação do orçamento do ano passado contribuiu para isso. Lembrou que 

era a primeira vez que o estádio municipal constava do programa eleitoral do atual 

executivo, dado que só no final do mandato anterior, o SCE transmitiu que não queria 

construi-lo, devolvendo os terrenos atribuídos para aquele efeito ao município, tendo a 

Câmara inscrito a obra no orçamento de 2018 para iniciar os procedimentos. Disse 

que, conforme demonstrado nos gráficos apresentados no início da sessão, a divida do 

município decrescia todos os anos e que todos os compromissos assumidos tinham 

receita assegurada.  

José Teixeira (presidente JF Silvalde) referiu que o Estádio estava destinado a ser 

construído em Silvalde porque era a única freguesia do concelho de Espinho que tinha 

a área suficiente para alberga-lo e perguntou à Câmara quais foram os investimentos 

diretos na freguesia de Silvalde nos últimos dois anos, fora os contratos 

interadministrativos.  

José Carvalhinho (PMG) referiu que era coerente nas suas posições e que quando 

acreditava em algo, defendia-o até ao fim, sendo que o Vice-Presidente da Câmara só 

ouvia e via o que lhe interessava, esquecendo-se que a população votou de uma 

forma diferente na Assembleia municipal pretendendo assim que seja fiscalizadora da 

atividade da Câmara, contudo a Câmara não queria que a Assembleia fosse capaz de 

cumprir com a sua missão, não lhe dando as informações necessárias, como por 

exemplo, fazendo prova, mas não fizeram, de que a despesa global da alteração do 

PPI não aumentava. 

Votação do ponto 1: aprovado com 15 votos a favor, 2 votos contra e 8 abstenções 

Votação do ponto 2: aprovado com 15 votos a favor, 2 votos contra e 8 abstenções. 

Declarações de voto:  

Teixeira Lopes (PS) “Em consequência do requerimento que esta Assembleia 

aprovou na sessão extraordinária de 29/10/2019, que chamava à atenção para a 

ilegalidade que representava a modificação do montante das despesas de qualquer 

projeto constante do PPI aprovado, deviam ser precedidas de uma alteração ao plano, 

quando for o caso, a Câmara na sua reunião de 6/11/2019, sanou esta ilegalidade o 

que comprova a justeza do requerimento. 2 - O processo de construção do estádio 

municipal de Espinho tem sofrido tratos duble. Em 2017 foi apresentado pela Câmara 

um estádio municipal no valor de 2 600 000 €, anunciou-se que o estádio iria começar 

a ser construído em 2018. Apresentava nesta data uma solução acabada com todas as 
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bancadas cobertas. 3. Em 2019 foi anunciado que o estádio não iria começar nesse 

ano de 2019, nem estará pronto em 2021, custará ao município de Espinho cerca de 5 

M€ e com muito menos valências, nomeadamente apenas com uma bancada coberta. 

Assim não se conhece o projeto final do estádio municipal e do devido 

acompanhamento da estimativa orçamental. 4 - O que se conhece é que o custo do 

Estádio aumentou, passando de 2 600 000 € para cerca de 5 M€, perdendo apenas 

uma bancada coberta. Não há qualquer explicação para o atraso da construção e para 

o aumento do custo. 5. Assim, a culpa não é do PS, ela só pode e deve ser assacada 

exclusivamente e por inteiro ao executivo da Câmara Municipal de Espinho e nunca ao 

PS. 6 – Tal pode ser comprovado numa entrevista dada pelo presidente do executivo 

ao jornal Defesa de Espinho que responsabiliza os serviços centrais do Estado, 

presume-se proteção civil e PDJ pelo atraso. 7- A confirmar-se esta afirmação do 

presidente do executivo nada podia ser feito sem essa aprovação. Por isso, não 

querendo inviabilizar a autorização prévia do investimento para a construção do 

estádio municipal de Espinho, sendo no entanto crítico em relação ao projeto aquém 

das necessidades desportivas do concelho, nomeadamente a inexistência de uma pista 

de atletismo, entre outras lacunas, o PS abstém-se.”  

Jorge Carvalho (CDU): “A CDU votou contra este pedido de empréstimo porque: 1 – 

a Assembleia não sabe sequer que estádio se vai construir. 2 – a Câmara de Espinho 

já tinha permitido ao SCE os meios técnicos que da venda do seu campo da avenida e 

com ele construir um estádio só para si, o que foi assumido pelo SCE e anunciado um 

plano estratégico que foi exposto publicamente e aprovado pela Assembleia Geral do 

SCE, desperdiçou todo esse património. Este pedido de empréstimo junto com todos 

os pedidos de empréstimos que vão ser feitos, ultrapassa a capacidade de 

endividamento do município. Finalmente, sendo um estádio municipal, obviamente 

que não pode ser utilizado apenas por um clube, terá de ser utilizado por todos os 

desportistas do concelho de Espinho, tendo de ser esta uma garantia e não me parece 

que a Câmara esteja nessa disposição, parece-me que este é um Estádio municipal 

encoberto em que haverá um futuro desvio da finalidade, privatizando o estádio 

ficando para os impostos do público a sustentabilidade do mesmo.”   

Henrique Cierco (PMG): “Como cidadão independente, eleito democraticamente, 

vogal desta Assembleia Municipal, pelos Espinhenses, nas listas do grupo 

independente PMG, e face a apresentação da deliberação sobre Autorização Prévia do 

Investimento para a Construção do Estádio Municipal de Espinho no âmbito da 
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Contração de Empréstimo de Médio e Longo Prazos no montante de 1.800.000,00€, 

cumpre-me dizer o seguinte: A construção de um equipamento para a saúde, para a 

cultura, para a educação e neste caso para o desporto é sempre, no meu entender, 

uma mais-valia para a respetiva população. A maioria dos Espinhenses anseia, há 

muitos anos, pela construção de um estádio municipal, seja para o desporto ou para a 

cultura, e no meu entender a oportunidade que neste momento se depara não deve 

ser desperdiçada, e sendo assim irei votar favoravelmente. Não posso no entanto 

deixar de referir que tentar influenciar e condicionar os vogais desta Assembleia na 

sua eleição final é intolerável. Cada um em consciência, e face aos seus princípios e 

maneira de julgar a decisão, é perfeitamente legitimo e deve merecer o respeito da 

população, não esquecendo que a AM é a casa de democracia do concelho de 

Espinho.”   

A declaração de voto do vogal José Carvalhinho (PMG) foi apresentada por escrito, 

a qual se anexa à presente ata e da qual fica a fazer parte integrante.  

Passou-se, de seguida, à discussão conjunta dos pontos 3 e 4 da Ordem de 

Trabalhos. 

José Carvalhinho (PMG) disse que a lei das finanças locais indicava que este tipo de 

financiamentos não contavam para os limites de endividamento e era claro que o 

município cumpria o requisito previsto no n.º 1 do art.º 54.º daquela lei, contudo 

perguntou se era convicção da Câmara de que os pedidos de empréstimos 

apresentados não colidiriam com o preceituado no artigo 51.º da Lei das Finanças 

Locais, uma vez que já tinham usado a capacidade de aumento de endividamento 

para empréstimo do estádio, apresentando-se outro pedido de empréstimo de 5M€, 

ultrapassando-se assim os 20% da margem disponível em cada um dos exercícios.   

Jorge Carvalho (CDU) referiu que aquela quantidade de empréstimos, e de outros 

que se avizinhavam, significava que o PSD já sabia que não ganharia as próximas 

eleições, pelo que ficava o pagamento das dívidas para quem viesse depois. Disse que 

tinha muitas dúvidas quanto ao fim e à necessidade de realização de algumas das 

empreitadas, nomeadamente a ciclovia e as obras na escola de Guetim, fazendo notar 

que o Presidente da Junta da UF de Anta e Guetim não concordava com aquelas obras. 

Referiu que o Parque da Cidade era a obra mais antiga do concelho de Espinho, 

iniciada há 40 anos, e ainda estava por acabar. Disse que votaria contra aqueles dois 
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pontos porque entendia que os mesmos eram uma fraude e visavam uma utilização 

falsa do empréstimo feito da linha BEI.  

Ricardo Bastos (PSD) disse que não sabia quem iria ganhar as eleições, mas sabia 

que a CDU perderia votos, como vinha a acontecer nos últimos anos.  

Jorge Carvalho (CDU) disse que infelizmente para a população espinhense, a CDU 

vinha a perder votos e que Espinho se sairia muito melhor se tivesse um Presidente de 

Câmara da CDU. Disse que se as Assembleias Municipais eram pouco participadas e se 

fossem transmitidas em direto, as pessoas aperceber-se-iam, entre outras questões, 

que estavam a pagar mais impostos e que a CDU votou contra. Disse que eram 

menos, mas que continuavam a ter razão. 

José Carvalhinho (PMG) solicitou à Câmara que o informasse qual era o projeto de 

beneficiação das paragens de autocarros no PPI. 

Vice-Presidente CM disse que referir que a redução da divida seria paga através do 

aumento de impostos era uma incorreção total, uma vez que quer o IMI quer a 

participação variável no IRS tinham descido nos últimos anos. Para além disso, o 

tarifário da água já não era o mais caro do país, o que tinha a ver com a capacidade 

da Câmara em estabilizar as despesas, apesar do aumento sucessivo dos serviços 

naquela área por parte das entidades que faziam a gestão em alta. Disse que não 

existiam dúvidas de que a lei permitia aos municípios socorrer-se de empréstimos sem 

que afetasse a sua capacidade de endividamento e que também não eram analisados 

os limites anuais, dado que por si só não afetavam a capacidade de endividamento. 

Que os 20% de limite anual eram sobre o valor total da margem e uma vez que o 

empréstimo não se aplicava para efeitos do cálculo da margem também não se 

aplicava sobre os 20% que a lei impunha. Aquela medida apresentada pelo governo 

surgia para permitir que os municípios que até não estavam a cumprir o limite da 

divida, pudessem pedir aquele empréstimo para não perder acesso os fundos 

comunitários e também uma maior execução. Sobre o projeto para as paragens de 

autocarros, referiu que estava numa rúbrica global sob a designação de beneficiação 

de arruamentos, uma vez que ainda não tinham a estrutura de financiamento 

definido, sendo que no próximo orçamento já estaria separado em rubrica própria.    

Votação do ponto 3: aprovado com 16 votos a favor, 1 voto contra e 8 abstenções 

Votação do ponto 4: aprovado com 17 votos a favor, 1 voto contra e 7 abstenções. 

Declarações de voto:  



 

ASSEMBLEIA MUNICIP AL DE ESPINHO 
 

 11 

Jorge Carvalho (CDU): “A CDU votou contra os pontos 3 e 4 da ordem de trabalhos 

porque não quer pactuar, nem ficar agarrada a uma atividade falseosa que não 

corresponde à verdade.”  

Teixeira Lopes (PS): “a dívida por habitante de Espinho quando comparada com a 

dos restantes habitantes da AMP é uma das mais elevadas. A gestão camararia 

fundamentou a sua estratégia na redução da dívida, baseia-se em cativações e 

ausência de investimento sério, criterioso que degrada o presente sem resultados e 

um futuro insustentável. O executivo prepara-se para se endividar entre 15 a 20 M€ 

até ao final do seu mandato, ou seja, prepara-se para deixar o município com uma 

divida maior do que aquela que encontrou, com a agravante que a cidade e o concelho 

estão mais abandonados e envelhecidos. A ideia da redução da divida municipal 

vingou, contudo, o que aconteceu, não foi mais do que a cativação de verbas 

necessárias para o bom funcionamento da cidade, como por exemplo a renovação das 

condutas de água e do saneamento ou a ausência total da conservação e reparação 

dos edifícios públicos. Eventos e festas são importantes e para esses há sempre 

dinheiro sem ser necessário recorrer a empréstimos. Mais importante é promover uma 

política de habitação capaz de inverter a desertificação da cidade e o consequente 

envelhecimento da população, a falta de políticas sérias de empreendedorismo através 

da criação de postos de trabalho, empresas sediadas e que paguem impostos no 

nosso concelho e não grupos apenas que retiram competitividade às empresas locais 

subtraindo mais posto de trabalhos do que aqueles que criaram, diminuição de 

receitas municipais e da redução da população conduzindo Espinho a esta situação. 

Agora temos uma cidade que nos próximos anos irá necessitar de investimentos na 

ordem dos 50 ou 60 milhões de euros. Tudo isto poderia e deveria estar em marcha, 

tudo já isto já poderia estar operacionalizado, mas isso iria implicar cortes em 

algumas mordomias, assessorias, festas, eventos, ajustes diretos etc. Estas opções 

fazem com que os espinhenses paguem as consequências. A divida não diminuiu, 

aumentou e muito, ou apenas recorrendo a fundos comunitários ou empréstimos, caso 

contrario não há dinheiro para investimento. O que o executivo propõe é endividar a 

Câmara em milhões e o PS não está disponível para aprovar esta política. Promover o 

crescimento populacional, travar a desertificação, implementar uma política 

habitacional séria e criteriosa, potenciar o tecido empresarial, implementar políticas 

sociais sérias e investir mais e melhor nas freguesias. Ao PS parece aceitável e 
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democrático que este executivo, em fim de mandato, condiciona e hipotecou o futuro 

de Espinho.” 

João Passos (PSD): “O bloqueio à discussão da última Assembleia Municipal 

preconizado por Partido Socialista, Pela Minha Gente e CDU que votaram a favor, mas 

conjuntamente e com a anuência do Bloco de Esquerda, representante da Junta de 

Freguesia de Anta e Guetim e pelo presidente da Junta de Freguesia de Silvalde, José 

Teixeira, que com as suas abstenções permitiram que a Assembleia não se realizasse, 

fica marcado como um dos momentos mais baixos da Casa da democracia de Espinho. 

Impedir a Câmara Municipal e o seu Presidente de falar e esclarecer as dúvidas 

levantadas, ficará como exemplo maior de incompetência e parcialidade na condução 

dos trabalhos por parte da Presidente da Mesa de uma Assembleia. Na convocatória 

de qualquer Assembleia, cabe à Presidente da Mesa garantir a legalidade da sua 

ordem de trabalhos, antes da fixação do Edital, onde informa e cria a expetativa a 

toda população que aqueles assuntos serão discutidos. Votar à posterior contra a 

ordem de trabalhos por si convocada, utilizando o seu voto de qualidade para bloquear 

a Assembleia, é a maior demonstração de incapacidade, em desempenhar o cargo que 

ocupa. O Parecer da CCDRN é claro, “(…) a câmara municipal só pode, naturalmente 

proceder à alteração ao plano após a autorização pelo órgão deliberativo de tais 

investimentos, sob pena de a modificação vir a ocorrer sem que os investimentos 

tenham sido autorizados pela assembleia municipal.”. O que a CCDRN confirma é o 

que está na lei e evidencia que, o que se passou na anterior Assembleia não passou 

de mais exercício da Oposição para obstaculizar o trabalho da Câmara Municipal de 

Espinho. A evolução da dívida total da Câmara Municipal de Espinho passou de 46 

milhões € em 2012 para os 22 milhões de 2018, ou seja, uma redução de 24 milhões 

€ em 6 anos. O prazo médio de pagamento da Câmara, aos seus fornecedores, passou 

de 397 dias em 2012 para 12 dias em 2018. O cumprimento do Limite Legal 

demonstra que existe hoje na Câmara Municipal de Espinho uma capacidade de 

financiamento de mais de 9 milhões de € de margem absoluta e acima dos 1,9 

milhões de margem disponível. O Plano de Financiamento 2020-2023 sustentado no 

empréstimo do Banco Europeu de Investimento apoio a execução de candidaturas 

comunitárias aprovadas, empréstimo para investimento no Estádio Municipal e no 

empréstimo para liquidação antecipada da dívida à EDP, irá permitir uma redução da 

dívida em 22%, a dívida total reduzirá 5,4 milhões de euros até 2023. Com esta 

evolução da dívida, acompanhando o percurso de redução que se iniciou em 2012, em 
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2023 o Município de Espinho terá uma capacidade de endividamento de 18,8 milhões 

de euros, o que é sintomático da sua robustez financeira. Por permitir a execução dos 

fundos comunitários; Por viabilizar a Construção do estádio municipal; Por libertar o 

Município da Divida à EDP; Por garantir o equilíbrio orçamental; Por continuar a 

reduzir a Divida Global do Município; E ainda, por aumentar a capacidade para 

endividamento no futuro; Por tudo isso, os vogais PSD da Assembleia Municipal de 

Espinho votaram a favor dos cinco pontos deliberados nesta Assembleia.” 

Dado a reunião ter já ultrapassado a duração de três horas regimentais, a Presidente 

da Assembleia Municipal em exercício colocou à consideração do plenário a sua 

continuação. Não havendo oposição, passou-se ao ponto 5: Deliberar sobre a 

Contração de Empréstimo a Médio e Longo Prazo para aplicação exclusiva na 

liquidação da Dívida total à EDP Distribuição de Energia SA. 

José Carvalhinho (PMG) disse que o processo de Espinho era exatamente igual ao 

do município de Gondomar pelo que não lhe parecia que, desta vez, fosse chumbado 

pelo Tribunal de Contas, referindo ainda que era um excelente negocio para o 

município de Espinho. Fez notar à Câmara que, em todos os pedidos de empréstimos 

existia uma remissão à lei errada, uma vez que os documentos referiam o n.º 5 do 

artigo 51.º quando o correto era o n.º 11 desse mesmo artigo. 

Jorge Carvalho (CDU) disse que não estava em condições de votar os documentos 

uma vez que não conseguiu a aceder à “cloud” e não recebeu documentação em 

suporte de papel sobre o assunto, como era habitual. 

Presidente da AM disse que a Mesa averiguaria o sucedido.  

Votação: aprovado com 24 votos a favor e 1 voto contra.  

As deliberações tomadas na presente reunião foram aprovadas em minuta, por 

unanimidade, ao abrigo do nº 3 do artigo 57.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

após sua leitura pela Presidente da Assembleia Municipal em exercicio. Não havendo 

intervenções por parte do público, a reunião foi dada por encerrada.  

Para constar e devidos efeitos, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 61.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 pela Presidente da 

Assembleia Municipal em exercício e por mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha 
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Gonçalves, funcionária municipal da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

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

A Presidente da Assembleia Municipal em exercício, 

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 


