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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, e em 

conformidade com o Regimento Interno que, no próximo dia 5 de dezembro de 2017, 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: --------------------  

 ----- Ponto Único: “ Aprovação da permuta entre o Município de Espinho e a A.H.B.V.C.E. – 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho do terreno do domínio 

privado municipal situado na Rua do Porto, e inscrito na matriz da freguesia de Silvalde sob o artigo 

rústico nº 463 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Espinho sob o número 847, pelos 

prédios onde estão instalados os antigos quarteis operacionais de bombeiros anteriormente 

pertencentes à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Espinhenses que se discrimina, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1056 situado nas Rua 16 nº 491 a 505, um terreno para 

construção inscrito na matriz urbana sob o artigo 3626 sito na Rua 18 e um prédio inscrito na matriz 

sob o artigo 1235 e sito também na rua 18, todos da freguesia de Espinho, e à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espinho o prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

2621 e sito no angulo poente das Ruas 16 e 27, da freguesia de espinho de acordo com a minuta 

anexa, e, em caso de atraso na transmissão dos quarteis de bombeiros para o património da 

A.H.B.V.C.E., a deliberação que vier a ser tomada por esta AM e que aprove aquela permuta integre a 

autorização para a permuta comece por ser titulada por um contrato promessa a celebrar entre os 

outorgantes nas seguintes condições: a) a eficácia do contrato promessa fica condicionada à definitiva 

e incondicional integração no património da A.H.B.V.C.E. dos prédios onde estão instalados os antigos 

quarteis operacionais de bombeiros, em termos que permitam a sua transmissão para o Município de 

Espinho; b) à mesma condição fica sujeito o direito de ocupação e construção, no local, pela 

A.H.B.V.C.E.; c)  o contrato promessa terá como limite para a sua conversão em contrato definitivo o 

prazo de 6 meses, o qual apenas pode ser prorrogado, em caso devidamente fundamentado, após 

deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal; d) o contrato promessa será elaborado de acordo 

com a minuta anexa com as necessárias adaptações.” -----------------------------------------------------  

 ------ Seguem em anexo e fazem parte integrante do Ponto único da OT os documentos anexos 

referidos e bem assim, a ata da Reunião Ordinária da Câmara de 24/11/2017. --------------------------  

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

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

 ----- Espinho, 29 de novembro de 2017. --------------------------------------------------------  

 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 (Maria Filomena Maia Gomes) 

 
 


