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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 4/16, EXTRAORDINÁRIA, DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016 

 

---------Aos treze dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE 

FONSECA , e com a presença dos Sr.s Vereadores  LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL 

OLIVEIRA,  JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, JOSÉ MANUEL 

GOMES OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE,  EDSON CARLOS 

VIEGAS SANTOS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA.----------- 

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

---------FALTAS – foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Sr.ª 

Vereadora Elsa Corga.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------SUSPENSÃO PARCIAL DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS (PROPOSTA 340/16);------------------------------------------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

em conformidade com a mesma e de acordo com o disposto na alínea) do n.º 1 do 

artigo 33º e alínea h) do n.º 1 do artigo 25º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação, proceder à Suspensão Parcial da Eficácia do Plano de Pormenor 

do Parque Empresarial do Casarão e o estabelecimento das Medidas Preventivas 

propostas para a área delimitada na planta 1 anexa à referida proposta, para 

posterior aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea b) do n.º1 e do 

n.º 7 do artigo 126º, bem como do n.º 1 do artigo 137º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, tendo em vista instruir o processo a submeter à 

Assembleia Municipal, solicitar parecer prévio do pretendido à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, de acordo com o estabelecido 

nos n.ºs 3 e 6 do artigo 138º do Decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio.------------------ 

---------APROVAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL ------------------------------------------- 

---------CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 

AREA DA EDUCAÇÃO - (PROPOSTA 341/16);------------------------------------------------- 

---------Continuando a reunião a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra 

do Sr. Vereador Miguel Oliveira e do Sr. Vereador José Oliveira, nos termos da 
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alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter a proposta de aquisição de serviços por um Técnico Superior, para a área 

de Educação, na modalidade de contrato de avença, com convite a Cristina Paula 

Fernandes da Cruz, à consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que 

a despesa seja liquidada em 22 meses, que será o prazo de vigência do contrato.--- 

---------Eram dezassete horas e quarenta minutos quando o Sr. Presidente declarou 

a reunião encerrada, e da qual para constar se lavrou a presente ata que, depois de 

lida, vai ser assinada, obrigatoriamente pelo Sr. Presidente e por mim, Ana Isabel 

Serrano da Silva, Técnica Superior, tendo as deliberações sido aprovadas em 

minuta no final da reunião, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------------------------------- 
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