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ATA N.º 21/2021 

 ----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO DE DOIS DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. -------------------------------------------------------  

 ----- Aos dois dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e um, nesta cidade de Espinho 

e salão nobre da Câmara Municipal, reuniu-se, em reunião ordinária, a Câmara Municipal de 

Espinho, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Adelino Miguel Lino 

Moreira Reis, com a presença do Senhor Vice-Presidente Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro 

e dos Senhores Vereadores Maria Manuel Barbosa Cruz, Leonor Cristina da Costa Matos Lêdo 

da Fonseca, António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho e João 

Manuel Oliveira Passos. Pelas 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 

secretariada pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e 

Turismo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Período de Antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------   

 ---- Deliberação Nº 156/2021: Voto de Pesar: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar apresentado pelos Vereadores do PSD, 

do seguinte teor: “GUY ALBERTO CORREIA DA COSTA VISEU, antigo presidente da 

Assembleia Municipal de Espinho, no mandato de 2013 a 2017, faleceu no passado dia 21 

de outubro de 2021. O Eng.º Guy Viseu, como era por todos conhecido, foi um cidadão 

empenhado no desenvolvimento da cultura, do desporto e da política, da cidade de Espinho, 

foi um cultor da amizade, generoso, solidário e com um requintado sentido de humor, cujo 

leque de amizades era composto por gente de distintos quadrantes ideológicos e os mais 

diversos estratos sociais. Nascido em 1946, Guy Viseu licenciou-se em Engenharia e 

construiu uma reputada carreira profissional - com especial enfoque na gestão empresarial 

– atividade que lhe foi reconhecida por empresas de referência a nível nacional e 

internacional. No plano cultural, social e desportivo, Guy Viseu foi um cidadão participativo, 

tendo sido sempre civicamente interventivo, e assumido responsabilidades no movimento 

associativo, designadamente, tendo sido vice-presidente de futebol do Sporting Clube de 

Espinho. Na vida política da nossa cidade, Guy Viseu cumpriu três mandatos como vogal da 

Assembleia Municipal e foi eleito Presidente da Assembleia Municipal, no mandato de 2013 e 

2017, tendo, também aí, deixado o seu toque pessoal no que respeitou ao modo como dirigia 

os trabalhos da assembleia, de um modo sereno, democrático e, totalmente, desprendido do 
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poder. Assim, A Câmara Municipal de Espinho, reunida em sessão ordinária de 2 de novembro 

de 2021, delibera aprovar o presente voto de pesar e expressa as suas muito sentidas 

condolências a toda a família e amigos do seu antigo Presidente da Assembleia Municipal, 

GUY ALBERTO CORREIA DA COSTA VISEU, e, em memória e homenagem ao seu exemplar 

legado, cumpre um minuto de silêncio.”. Cumprido o minuto de silencio, o Sr. Presidente da 

Câmara referiu que os eleitos do PS se associavam e subscreviam o presente voto de pesar. 

 ----- Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------  

 ---- Deliberação Nº 157/2021: Aprovação da ata n.º 20/2021 de 20 de outubro: 

Em virtude da ata n.º 20/2021 de 20 de outubro ter sido entregue em fotocópia a todos os 

seus elementos, prescindiu-se da leitura da mesma, tendo a Câmara, em cumprimento do 

disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 

vigor, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo acima citado, deliberado a sua aprovação por unanimidade. 

Participaram na votação apenas os membros do órgão executivo que estiveram presentes 

na reunião a que se reporta a ata em apreciação. ----------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 158/2021: Proposta de Regimento da Câmara Municipal de 

Espinho para o quadriénio 2021-2025: Presente a informação n.º 2283/2021 da Divisão 

de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui 

por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na 

mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, nos termos e para os efeitos do previsto na alínea a) do artigo 39.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais, doravante RJAL, 

aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; alterado pela Lei n.º 25/2015, 

de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, 

pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e pela Lei 

nº 66/2020, de 4 de novembro), aprovar a proposta de Regimento da Câmara Municipal, 

que estará em vigor até ao termo do presente mandato. --------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 159/2021: Atribuição de Fundos de Maneio: Presente a 

informação n.º 2284/2021 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre 

o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 
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conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar os Fundos de Maneio para o período 

compreendido entre 01/11/2021 a 31/12/2021. -----------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 160/2021: Pedido de acordo para pagar faturas de água: 

Presente a informação n.º 1590/2021 da Divisão de Serviços Básicos e Ambiente, sobre o 

assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como os documentos na mesma referidos (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de pagamento em prestações 

do valor em dívida e a alteração do nome do titular de contrato para a Sra. Florinda Maria 

Marques, com o NIF 217377084. ----------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 161/2021: Pedido de ocupação da via pública no âmbito das 

Procissões da Festa de Nossa Senhora dos Altos Céus: ratificação: Presente a 

informação n.º 2274/2021 da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, sobre 

o assunto em título, que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta 

ata, bem como o documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho datado de 04/10/2021 do 

Senhor Presidente da Câmara em funções à data, que autorizou o pedido do Pároco de S. 

Martinho de Anta para realização das procissões da Festa Litúrgica de Nossa Senhora dos 

Altos Céus, nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2021, nos percursos e horários indicados no 

e-mail anexo à presente informação. ------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 162/2021: Peditório Liga Portuguesa Contra o Cancro - 

ratificação de despacho: Presente a informação n.º 2273/2021 da Divisão de Gestão 

Administrativa, Financeira e Turismo, sobre o assunto em título, que se dá aqui por 

reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o documento na mesma 

referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que autorizou o pedido do Núcleo 

Regional do Norte Liga Portuguesa Contra o Cancro, para realizar nos dias 29 de outubro a 

1 de novembro, o Peditório Nacional a favor dos Doentes Oncológicos na área territorial deste 

município, conforme autorização emitida pelo Ministério da Administração Interna. ---------  

 ----- Deliberação Nº 163/2021: Doação ao Museu Municipal de Espinho: Presente a 

informação n.º 2091/2021 da Divisão de Cultura e Museologia, sobre o assunto em título, 

que se dá aqui por reproduzida e que fica a fazer parte integrante desta ata, bem como o 
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documento na mesma referido (em arquivo). Votação: A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aceitar a doação do espólio de José Gil, efetuada por Fátima 

Brandão dos Santos Gil, reconhecendo o seu valor no enriquecimento do espólio do Museu 

Municipal de Espinho. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Resumo diário tesouraria: Presente o resumo diário da tesouraria do dia 26 de 

outubro de 2021 que apresentava os seguintes saldos: DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS – (Inclui 

o saldo da gerência de 2020 no valor de cinco mil setecentos e setenta e dois euros e 

cinquenta e três cêntimos). Cinco milhões duzentos e dezanove mil quatrocentos e trinta e 

sete euros e noventa e nove cêntimos. DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS – Um milhão 

duzentos e três mil trezentos e oitenta e quatro euros e trinta e um cêntimos. A Câmara foi 

ainda informada que, até ao dia 26 de outubro do corrente ano foram cabimentadas despesas 

no valor de quarenta e oito milhões cento e trinta e dois mil novecentos e sete euros e 

cinquenta e nove cêntimos, tendo sido efetuados pagamentos até ao mesmo dia no valor de 

vinte e nove milhões oitocentos e quarenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro euros e 

cinquenta e um cêntimos. ------------------------------------------------------------------------  

 ----- Informação do Presidente da Câmara e da Vereação: O Senhor Presidente deu 

conhecimento das diligências efetuadas no âmbito das competências que lhe estão confiadas. 

 ----- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta, as deliberações tomadas na 

presente reunião, a fim de terem execução imediata, ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor. -----------------------------------  

 ----- E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

da qual para constar se lavrou a presente ata que por ele vai ser assinada e pela 

Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo. ----------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica ___________________________ 


