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EDITAL 
 

Nº14 / 2013 
 

 

 ------- Joaquim José Pinto Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, ao 

abrigo da competência que lhe confere a alínea v) do nº1 do artigo 68º e n.º 1 do artigo 

91.º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de janeiro, torna público que a Assembleia Municipal de Espinho, por deliberação tomada 

na sua reunião de 25/02/2013 (integrada na 1ª Sessão Ordinária de 2013), na sequência 

da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Espinho em sua reunião ordinária de 

01/10/2012, e depois de realizado período de discussão pública do projeto de alteração 

nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovou a 

primeira alteração ao Regulamento n.º 71/2009 - “Regulamento geral das 

zonas de estacionamento de duração limitada e das zonas de acesso automóvel 

condicionado da cidade de Espinho”. ------------------------------------------------------  

 ------- Mais torna público que Assembleia Municipal de Espinho, por sua deliberação 

tomada na sua reunião de 06/05/2013 (integrada na 2ª Sessão Ordinária do ano 2013), 

na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal de Espinho em sua reunião 

ordinária de 25/01/2013, e depois de realizado período de discussão pública do projeto 

de alteração nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovou a segunda alteração ao Regulamento n.º 71/2009 - “Regulamento geral 

das zonas de estacionamento de duração limitada e das zonas de acesso 

automóvel condicionado da cidade de Espinho”. ----------------------------------------  

 ------- Torna ainda público que, em anexo ao aviso enviado para o Diário a República, é 

republicado na íntegra o Regulamento n.º 71/2009 - “Regulamento geral das zonas de 

estacionamento de duração limitada e das zonas de acesso automóvel condicionado da 

cidade de Espinho”, com a redação operada pelas acima referidas alterações aprovadas 

pelo órgão deliberativo do Município de Espinho, entrando as presentes alterações ao 

Regulamento em vigor no dia seguinte ao da publicação do aviso em Diário da 

República. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos 

lugares de estilo e publicados no jornais Diário de Notícias e Maré Viva. --------------------  

 -------- Espinho, 14 de maio de 2013. --------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 


