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ATA N.º 21/2017 

 ----- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVE DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E DESASSETE.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Aos nove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezassete, nesta cidade de Espinho e no 

salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se em reunião extraordinária, a mesma Câmara sob a 

Presidência do Senhor Vice-Presidente da Câmara, com a presença dos Senhores Vereadores Quirino 

Manuel Mesquita de Jesus, Leonor Cristina Costa Matos Lêdo da Fonseca, José Barbosa Mota, Carlos 

Augusto Ferreira de Melo Sárria e Luís Miguel Pereira Bernardes dos Santos Neto, tendo faltado por 

motivo justificado, o Sr. Presidente da Câmara Joaquim José Pinto Moreira. Sendo 17.00 horas, o 

Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião, secretariada pela Coordenadora Técnica da 

Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, entrando de imediato na Ordem de 

Trabalhos a que se refere o Edital n.º 31/2017 de 4 de outubro. ----------------------------------------  

 ----- Ponto Único --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Deliberação Nº 218/2017: Aprovação da ata n.º 20/2017 de 11 de setembro: Em 

virtude da ata n.º 20/2017 da reunião ordinária da Câmara Municipal de 25 de setembro 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, 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. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----- 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo que 

a subscreveu. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vice-Presidente da Câmara Municipal ___________________________ 

A Secretária da Câmara      ______________________________ 

 


