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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 8/16, EXTRAORDINÁRIA, DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016 

 

---------Aos trinta dias do mês de setembro 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 Srs. Vereadores, JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA,  ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA,  LUÍS MIGUEL 

MARQUES VIDAL OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e   EDSON 

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

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

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Srª. 

Vereadora  MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO. --------------------------------------------- 

----------OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------------- 

----------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO (CICLO FAPRIL - 

INDUSTRIAS METALÚRGICAS S.A.) - PROPOSTA 541/16 ---------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi pressente, a Câmara, com base nas alíneas a), c) 

e d) do artigo 17.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (publicado pelo Aviso 

n.º 3341/2012, Diário da Republica 2.ª Série, n.º 44, de 1 de março de 2012) 

considerou que a instalação de uma unidade de transformação de alumínio para 

componentes para a setor automóvel que a empresa Ciclo-Fapril Metal Works (Ciclo 

Fapril – Indústrias Metalúrgicas, S.A.), pretende levar a efeito no Parque Empresarial 

do Casarão, reúne condições para ser reconhecida de interesse publico, para cujo fim 

dá desde já o seu parecer favorável, uma vez que o investimento cumpre as 

condições previstas na legislação mencionada, mormente: ------------------------------------ 

----------1 – Implica um investimento de cerca de 5.000.000,00€, o que atinge o 

previsto na alínea d) do referido artigo;--------------------------------------------------------------- 

----------2 – Cria cerca de 40 postos de trabalho diretos, número significativo e 

importante no contexto do desemprego ao nível nacional e local, indo de encontro ao 

referido na alínea c) do referido artigo.--------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em vista o referido e os superiores interesses do município, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocar à aprovação da Assembleia 
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Municipal o reconhecimento do Interesse Publico da Iniciativa, de acordo com o 

previsto no artigo 17.º do Regulamento do PDM.-------------------------------------------------- 

----------Eram dez horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana  Isabel Serrano da Silva, 

Técnica Superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. -------------------- 
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