
 

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPINHO     
                                 

 
 

 
 

EDITAL 
 

5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2015 

 

 ------ Guy Alberto Correia da Costa Viseu, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho: ------------  

 ------ Faz público, de acordo com o artigo 27º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, e em 

conformidade com o Regimento Interno, que no próximo dia 21 de dezembro de 2015, no Edifício 

dos Paços do Município, pelas 21.00 horas, iniciar-se-á a 5ª sessão ordinária desta Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido na Ordem do Dia, conforme as regras contempladas 

no nº 1 do artigo 53.º da referida lei, bem como no nº 2 do artigo 32º do Regimento Interno, prevê-

se a inclusão dos seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------  

1. Assuntos agendados para o período de antes da ordem do dia; 

2. Documentos Previsionais para o Ano 2016 (incluindo mapa de pessoal); 

3. Contratação de Empréstimo de Curto Prazo para o ano de 2016; 

4. Tabela de taxas para o ano 2016; 

5. Proposta de projeto de Regulamento do horário de funcionamento dos estabelecimentos de 

venda ao público e de prestação de serviços do Município de Espinho; 

6. Propostas que visam prosseguir as atribuições da Autarquia; 

7. Delegação de Competências relacionadas com Sistema de Mobilidade e Serviço Público de 

Transporte de Passageiros;  

8. Relatório Final da Inspeção-Geral de Finanças - Auditoria de “Controlo do endividamento e da 

situação financeira da Administração Local Autárquica” ao Município de Espinho (Processo n.º 

2013/180/A3/139); 

9. Relatório da Comissão Eventual de Acompanhamento das Refeições Escolares; 

10. Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade municipal; 

11. Aprovação das Atas. 

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

Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Espinho, 03 de dezembro de 2015. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
(Guy Alberto Correia da Costa Viseu, Engº) 


