
 

 
PG03-00-IMP-44 | 00 

 
 

ATA 

 

 

Página 1 / 2 

Município de Espinho | Praça Dr. José Oliveira Salvador | Apartado 700 | 4501-901 Espinho 

Tel: (+351) 22 733 58 00 | Fax: (+351) 22 733 58 52 | Email to: geral@cm-espinho.pt 

 
 

ATA N.º 24/2019 

 ----- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TRINTA E UM DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE.  ---------------------------------------------------------  

 ----- Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano dois mil e dezanove, nesta cidade de 

Espinho e no salão nobre da Câmara Municipal reuniu-se, em reunião extraordinária, 

conforme edital n.º 48/2019, de 28 de outubro, a mesma Câmara sob a Presidência do 

Senhor Presidente da Câmara, Joaquim José Pinto Moreira, com a presença dos Senhores 

Vereadores António Vicente de Amorim Alves Pinto, Maria de Lurdes Santos Ganicho, 

Quirino Manuel Mesquita de Jesus e Adelino Miguel Lino Moreira Reis, tendo faltado, por 

motivo justificado os Srs. Vereadores Carlos Nuno Lacerda Lopes e Ana Paula Africano de 

Sousa Silva. Sendo 17.00 horas, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 

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

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

 ----- Antes do início dos trabalhos, o Sr. Presidente da Câmara procedeu à leitura da 

proposta que a seguir se transcreve: “Considerando que a sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal de Espinho realizada em 29 de outubro de 2019 e convocada para 

aprovação dos investimentos a financiar com a operação de crédito de médio e longo prazo 

à Linha BEI PT2020 – Autarquias, bem como para aprovação do investimento previsto para 

a Construção do Estádio Municipal, foi dada por encerrada antes da discussão dos 

documentos apresentadas por esta Câmara Municipal, através de deliberação tomada no 

seguimento de requerimento apresentado à Mesa da Assembleia Municipal de Espinho; 

Considerando que a referida sessão extraordinária da Assembleia Municipal foi convocada 

com vista a solicitar a autorização prévia do órgão deliberativo do município para a 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho; Considerando, por fim, que os assuntos atrás referidos têm 

relevo e consubstanciam implicações orçamentais, estando, por isso, integradas nos 

documentos que irão a votação; Proponho a suspensão da reunião extraordinária da 

Câmara Municipal de Espinho, convocada para deliberar sobre os Documentos Previsionais 

para 2020 até que seja agendada nova sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 

Espinho para apreciação dos mencionados assuntos.” -----------------------------------------  

 ----- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. --------------------------------  
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 ----- E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião da qual para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor 

Presidente da Câmara e pela Coordenadora Técnica da Divisão de Gestão Administrativa, 

Financeira e Turismo que a subscreveu. --------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal _________________________ 

A Coordenadora Técnica,    ___________________________ 

 


