
 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL  DE ESPINHO     
                                 

 
 

EDITAL 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
 

 ----- Maria Filomena Maia Gomes, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho: ----------  

 ----- Faz público, de acordo com o artigo 28º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 

(regime jurídico das autarquias locais - RJAL, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro; na redação em vigor), e em conformidade com o Regimento Interno que, no 

próximo dia 27 de novembro de 2019, no Edifício dos Paços do Município, pelas 21.00 

horas realizar-se-á uma sessão extraordinária desta Assembleia Municipal, que versará 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. ---------------------  

 ----- Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 

do estilo do Município. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----- Espinho, 18 de novembro de 2019. --------------------------------------------------------  

 

  A Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 

(Maria Filomena Maia Gomes) 
 
 
 


