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SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 18/10/2022 

 

 

Proposta de celebração de adenda ao Acordo de Transferência de Recursos do 

Município de Espinho para a Freguesia de Anta e Guetim, celebrado em 28 de 

outubro de 2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023 

 

 
 

MINUTA DE DELIBERAÇÃO  
 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho deliberou aprovar a Adenda ao acordo de 

Transferência de Recursos do Município de Espinho para a Freguesia de Anta e Guetim, 

celebrado em 28 de outubro de 2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023, 

ao abrigo da competência prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, mais 

tendo deliberado, conexamente, aprovar a proposta de minuta de adenda ao acordo de 

transferência de recursos, que se destina a formalizar esta atualização de valores para 

2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------   

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 

 
 



 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 18/10/2022 

 

 

Proposta de celebração de adenda ao Acordo de Transferência de Recursos do 

Município de Espinho para a Freguesia de Espinho, celebrado em 28 de outubro de 

2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023 

 

 

 
MINUTA DE DELIBERAÇÃO  

 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho deliberou aprovar a Adenda ao acordo de 

Transferência de Recursos do Município de Espinho para a Freguesia de Espinho, celebrado 

em 28 de outubro de 2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023, ao abrigo 

da competência prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, mais tendo 

deliberado, conexamente, aprovar a proposta de minuta de adenda ao acordo de 

transferência de recursos, que se destina a formalizar esta atualização de valores para 

2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------   

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 

 



 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 18/10/2022 

 

 

Proposta de celebração de adenda ao Acordo de Transferência de Recursos do 

Município de Espinho para a Freguesia de Paramos, celebrado em 28 de outubro de 

2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023 

 
 
 

MINUTA DE DELIBERAÇÃO  
 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho deliberou aprovar a Adenda ao acordo de 

Transferência de Recursos do Município de Espinho para a Freguesia de Paramos, celebrado 

em 28 de outubro de 2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023, ao abrigo 

da competência prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, mais tendo 

deliberado, conexamente, aprovar a proposta de minuta de adenda ao acordo de 

transferência de recursos, que se destina a formalizar esta atualização de valores para 

2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------   

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 

 



 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 20/09/2022 

 

 

Proposta de celebração de adenda ao Acordo de Transferência de Recursos do 

Município de Espinho para a Freguesia de Silvalde, celebrado em 28 de outubro de 

2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023 

 

 

 
MINUTA DE DELIBERAÇÃO  

 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho deliberou aprovar a Adenda ao acordo de 

Transferência de Recursos do Município de Espinho para a Freguesia de Silvalde, celebrado 

em 28 de outubro de 2019, para atualização dos recursos financeiros para 2023, ao abrigo 

da competência prevista no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, mais tendo 

deliberado, conexamente, aprovar a proposta de minuta de adenda ao acordo de 

transferência de recursos, que se destina a formalizar esta atualização de valores para 

2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------   

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 

 



 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 18/10/2022  

 

 

Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Espinho (2022 – 2025) 

 

 

 
 

MINUTA DE DELIBERAÇÃO  
 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho, no âmbito da competência prevista na alínea h) do 

n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em anexo à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual), deliberou aprovar o Plano 

Municipal para a  Igualdade  e  Não  Discriminação  de Espinho, de acordo com a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, enquadrada no disposto na alínea q) do n.º  1  do  

artigo  33.º  do referido diploma legal.  ----------------------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 

 
 



 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 18/10/2022 

 

 

Aplicação automática da Tarifa Social dos serviços de abastecimento de água e de 

saneamento de águas residuais  

 
 
 

MINUTA DE DELIBERAÇÃO  
 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 3.º 

e dos nºs 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, na sua 

redação atual, deliberou aprovar a adesão do Município de Espinho ao regime de Tarifa 

Social dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, para 

utilizadores domésticos, dispensando requerimento e apresentação de qualquer documento 

comprovativo de situação de carência económica. ----------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------   

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 



 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 18/10/2022 

 

 

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Espinho 

 

 

 
 

MINUTA DE DELIBERAÇÃO  
 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho, nos termos do disposto no artigo 25.º da Lei n.º 

8/2009 de 18 de fevereiro, na sua redação atual, devidamente conjugada com a alínea g) 

do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL, aprovado em Anexo 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual), deliberou aprovar o 

Regulamento do Conselho Municipal de Juventude de Espinho, de acordo com a proposta de 

projeto apresentada pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada por unanimidade dos presentes. ------------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 

 
 
  



 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO 2022 

Reunião de 18/10/2022  

 

 

Candidatura da Arte-Xávega de Espinho ao Inventário nacional do Património 

Cultural Imaterial 

 

 

 
 

MINUTA DE DELIBERAÇÃO  
 
 

 ----- A Assembleia Municipal de Espinho, tendo presente a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, e para efeitos da inscrição da "Arte-Xávega de Espinho" no Inventário 

Nacional do Património Cultural Imaterial e na Matriz PCI (Sistema de Gestão do Inventário 

Nacional do Património Cultural Imaterial) da Direção Geral do Património Cultural deliberou  

reconhecer e reiterar a importância e o elevado significado social e económico que a prática 

da Pesca com Arte-Xávega assume no concelho de Espinho, bem como manifestar que a 

"Arte-Xávega de Espinho" é arte tradicional de pesca ancestral que merece a devida 

salvaguarda como Património Cultural Imaterial. ------------------------------------------------  

 ----- A decisão foi tomada com 23 votos a favor e 1 abstenção. -------------------------------  

 ----- A presente minuta, aprovada pelo plenário, possui os devidos efeitos executórios nos 

termos legais aplicáveis. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- Espinho, 18 de outubro de 2022. -----------------------------------------------------------  
 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Dr. José Emanuel Teixeira Carvalhinho) 
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