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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 6/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2015 

 

---------Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, realizou-se uma reunião 

da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE 

ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, e  EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SA MARINHEIRO.----------- 

---------Eram dez horas quando o Sr. Vice-Presidente declarou aberta a reunião.--------- 

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelo Sr. 

Presidente,  pela Sr.ª Vereadora Paula Cardoso e pelo Sr. Vereador João Clemente, 

que se encontram de férias.------------------------------------------------------------------------------ 

---------EDUCAÇÃO-ESCOLAS ------------------------------------------------------------------------ 

---------RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA PARA A PROVIDÊNCIA CAUTELAR QUE 

CORRE TERMOS NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE AVEIRO, 

UNIDADE ORGÂNICA 1, SOB O PROCESSO N.º 680/15.2BECVR (proposta 447/15) 

----------De seguida, a Câmara analisou todo o processo referente à providência 

cautelar, que o Sindicato dos Professores da Região Centro intentou, em que 

peticiona a suspensão da eficácia da deliberação da Assembleia Municipal de 

Águeda, através da qual foi aprovado o contrato interadministrativo de delegação de 

competências - Contrato de Educação e Formação Municipal - e deliberou, por 

unanimidade, aprovar as razões invocadas na Proposta que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, e que 

fundamentam que o diferimento da execução é gravemente prejudicial para o 

interesse público. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Mais foi deliberado, também por unanimidade, submeter a presente resolução 

fundamentada à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea 

k) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 1 do artigo 128.º e n.º 1 do 

artigo 130.º do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, para que esta 

reconheça, com base nos fundamentos expostos na referida proposta, que o 

diferimento da execução da dita deliberação da Assembleia Municipal de Águeda, 

bem como o diferimento da execução dos atos conexos e consequentes de tal 
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deliberação, são gravemente prejudiciais para o interesse público.-------------------------- 

--------- Eram dez horas e trinta minutos, quando o Sr. Vice-Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Rosa Silvana 

Sá Marinheiro, técnica superior, a redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice-

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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